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І. ДЕМ Я̂НЮКА ЗАТРИМАНО ЩЕ 
НА ІЗ ДНІВ 

Єрусалим, І з р а ї л ь ^ Як 
повідомляє англомовна гa^ 
зета „Джерузалем Пости. 
у іГятницю, І^го квітня, 
ізраїльський суд продовжив 
притримання Івана Д е м ^ 
нюка у в ^ н и ц і на додатка 
внх ІЗ ДНІВ на вимогу проку. 
ратури, яка заявила, що мас 
нові докази з кількох країн 
проти нього, 

Газета пише, що під час 
цього четвертого з черги пe^ 
реслухання І. Дем^нюквиїь 
ляда в добре і був в погідно^ 
му настрою. Його адвоката 
Марка СКоннора не було 
на переслуханні, бо, згідно 
з газетою, він мав в пляні 
поїхатиідо Польщі та зiбpa^ 
ти докази в обороні І. Д е м ^ 
нюка. 

,. ЧИ ДЕМЯНЮК ВБИВЦЯ ЖИДІВ. 
ЧИ ЖЕРТВА СОВЄТСЬКОГО 

ВІРОЛОМСТВАГ 

Джерзі Ситі, Н. Дж. ^ 
Під таким заголовком пoя^ 
вилася в „Ню Йорк Сіті 
Трібуни з ІУто березня u p 
стаття^оментар американ? 
ця мадярського походжеіь 
ня Маіікеля Шаза. Він інфор 
srye читачів, що після того, 
як він відважився в и д р у ^ 
вати статтю, в якій підозрь 
вас, що ідентифікаційна кар 
та СС для Івана Дем^нюка 
була підроблена КҐБ, вів 
почав діставати анонімні 
листи, що його справу пpo^ 
сліджує ОСІ. М. Шаз мав ІЗ 
років, як закінчилася Друга 
світова війна. 

Д ф М. ІІІаз, уважає це 
доказом, що жидівські грут 
пи і ОСІ не можуть стерпіти 
нікого, хто ставить під знак 
запиту висліди їхніх розшу^ 
ків проти воєнних напне і сь 
ких коляборантів. Для аіь 
тора статті с однак досі 
сумнівим чи „Іван ГрізннЙм 

був цісЮ самою людиною 
що І. Дсм^янюк і чи Д е м ^ 
нюк не с жертвою совста^ 
кої інтриги. Він цвтус иро^ 
MOBV Вілліяма Турчина у 
відділі Крайової конфед^ 
рації американських cтнiч^ 
них груп в Ню Джерзі, 

яка ще біль ніс зм іцнила 
його сумніви чи тут йдеться 
.ро цю саму особу. Він тa^ 

кож наводить слова Турчі^ 
на, який доказує, що с в ^ 
KQB.i і Польщі на оборону 
Дем^нюка ОСІ відмовило 
приїзду до ЗСЛ. Тут д ^ М. 
Шаз пригадує також, що 
саме ОСІ. зглядно його 
попередній керівник Аллен 
Раси,подає, що в ЗСА живе 
ІО.ООО воєнних злочинців^, 
коли еовєтський пpoкypa^ 
гор уважає, що їх є біля ІОО. 

І саме подаючи такі нe^ 
правдиві числа, американсь 
кі шукачі за воєнними з л ^ 
чуфцями перевнщають ш^ 
віть совстів. Тому автор є 
дуже занепокоєний, щoaмe^ 
рнканські громадяни жіь 
вуї і. під впливом такої пpo^ 
пагандн і безпідставних о ^ 
каржуяань, які у висліді 
коштують американську 
спільноту мільйони долярів 
на всі ці розшуки за м н и м ^ 
МН лочннцями. 

І ому д^р М. Шаз уважає, 
що с час, щоб жидівська 

. ^та. як і ОСІ були 
онраьедливП і осуджували 
винних одиниць, а не цілі 

і народи. 

Ансамбль ttHoea,t концертує 

Ню Йорк. ^^ Ансамбль 
камерної музики . .Нова^ 
матиме четвертий з черги 
концерт цього сезону, який 
відбудеться у ГҐЯТНИЦЮ, lS^ 
го квітня ц.р.. о год. ЙЧЙ 
вечора тут в Українському 
Інституті Америки, при І 
Схід lS вул. 

Програма включатиме 
премУру Дейвіда Ссмпсона 
..Permit Me voyage^. премЧ 
ру Василя Барвінського 
..Пісня Шсень?, Бстговсна 
серенаду ч. lS. Шумана ч. 
ІЗЗ, і сонату ІРЗб Мартіну. 

Членами ансамблю ..Ho^ 
BSr Е скрипаль Марія Ko^ 
л ю м б і я , в іоліст Крнстін 
Семпсон, флейтист Джеймс 
Шлсфер і піяністка Ляриса 
Крупа. Також вже третій 
сетом н УІА виступаєcoпpa^ 
НО Олена Гаймур, яка й 
тепер виступить з aнcaм^ 
блем. 

ВСТУП S ДОЛ. від дороо 
лих. З дол. від студентів й 
емернтів. За дальшими fe 
формаціями слід звepтa^ 
тнея ло УІА на число тeлc^ 
фону СІ Зі ЗбСКИЮІ. 

Пишуть про писанку 

Вашінгтон. У релігійнси 
му бюлетені ..Маріян ГеїЬ 
персм у числі за квітень ц ^ ь 
го року, є допис про україїь 
ські традиції, в тому писаі^ 
ня писанок в час Великодня 

В ілюстрованому дописі 
сказано, що о. Олекса Міь 
хайленко, який залюбки ц^ 
кавнвея писанками уже lS 
років, пише їх та поясних 

символи. Через останні чo^ 
тнрп роки о. Михайленко 
кожного Великодня влаштсг 
вус майстерні та вчить сту^ 
дентів як писати писанки. 

розказує про історію писанг 
ки та про символи і украйь 
ськл традицію. Майстерні 
відбуваються у Смнгсоніян 
інституті у Вашінгтоні 

АС Вальдгвйм не хоче 
зрезиґнувати з кандидатури 

на президента 
Відень. Австрія. ^ Курт 

Вальдгайм, колишній гcнe^ 
ральний секретар Органи 
зації Об^днаних Націй на 
протязі І О років, а тепер 
кандидат на президента Ав^ 
стрії, відкидає думку деяких 
політичних аналітиків і 
опонентів, щоб він шідтп^ 
гнув свою кандидатуру на 
президента і ти м самим ра^ 
тував престиж Австрії в 
очах світової опініі. 

Прихильники Вальдгай^ 
ма натомість кажуть, що 
пристиж їхньої країни влac^ 
не буде підірваний у випадг 
ку відтягнення кандидату^ 
ри, бо жадні обвинувачі, а в 
першу чергу Світовий жидів 
ський конгрес, грецькі жиди 
і югославські чинники, не 
доказали їхньому кандидат 
тові воєнних злочинів, а 
тільки відкрили, ЩО ВІН C J ^ 
жив першим лейтенантом в 
німецькій, тоді, гітлерівс^ 
кій, армії і під час війни 
перебував якийсь час в Серк 
бії, яка тоді користувалася 
широкою автономією і пс^ 
борювала комуністичний 
рух партизанів Й. Тіта. 

Також сам К. Вальдгайм 
дав довше і н т е р в ^ корео 
пондентові „ Н ю Йорк 
Т а й м а с ^ Д ж е й м с о в і М. 
Маркгемові . у якому він 
признався, що був у згаду^ 
ваній військовій частині і 
навіть знав, що гестапо й 
інші спеціяльні частини зай^ 
маються масовим виннщух 
ванням жидів і членів руху 
спротиву в Югославії, але 
сам він не мав ніякого відг 
ношення до цих злочинів. 
Обвинувачення його у воєїь 

них злочинах жидівськими 
організаціями К. Вальдг 
гайм назвав „брехнекГ, або 
„нічим не підтвердженим 
поширюванням наклепів 
на нього. 

Згаданий і кореспондент 
каже, що б?^ічний ВаЛьд^ 
гайм виглядав, змучений 
д о в г о ю п е р е д в и б о р ч о ю 
кампанією, обвинуваченнят 
ми і закидами, але коли 
було поставлене питання 
про його евентуальне аідтяг 
гнення к а н д и д а т у р и , в ін 
оживлено махав руками і 
категорично заперечував, 
що дов іри австрійців до 
нього зменшилось , а його 
країна потерпіла на престиж 
всі. „Я не бачу причини чому 
я мушу слухати пропозицій 
моїх політичних противній 
ків. які, очевидно, не езадо^ 
вол єн і моїми добрими ВИг 
глядами виграти президент 
ські вибори. Якщо б я прчуг 
вався дійсно винним, перед 
людством і перед моїм на^ 
родом, я напевно зрезигну^ 
вавби з кандидатури^, — 
заявив К. Вальдгайм під час 
інтерв^ . 

Більшість публічних опи^ 
тувань показують, що кан^ 
дадатура К. Вальдгайма є 
дуже актрактивною і вія 
перемагає свого опонента 
Курта Штайрера, колишЬ 
нього міністра здорові . 

Політичні спостерігачі 
відмічують. що хвиля aHmf 
семітизму в Австрії від часу 
обвинувачення К. ВальдгаІ 
ма значно зросла і ця обстав 
вика починає турубувати в 
першу чергу місцевих жи^ 
дівських лідерів. 

,lk^ .^^ tot THt 

Вийшло нове число журналу 
„Рідна Школо? 

Ню Йорк СЦ. А. Дан. 
чукі. ^^ Тут появилося нове 
число журналу,.Рідна Шкси 
лам за місяць лютий І^вб, 
число іувЗЛ рікХХІ.І. Видає 
його Шкільна Рада при 
УККА і Централя Опікунів 
тричі на рік. Головним pe^ 
дактором є д^p Свген Фeдo^ 
ренко, річна передплата б 
дол. і одне число І SO з пepe^ 
силкою. 

Журнал „Рідна Школап 

— єдиний педагогічний жур 
над, подає цінний матеріял 
для всіх тих. хто почуваст^ 
ся в ділянці виховання мс^ 
лоді, кому не байдужа yкpa^ 
їнська молодь і українське 
шкільництво. 

На обкладинці — cвiтли^ 
на мученика концеитрацій^ 
них таборів, тортурованого 
і замученого терором Вааь 
ля Стуса. 

Зміст журналу piзнoтe^ 
матичний на виховні та 
актуальні теми. Серед aвтo^ 
рів с Надія Світлична, 
Павло Маляр, Микола В і ^ 
ний, Леонід Плющ, О л е ^ 
сандра Мудра, Володимир 
Демчук, та інші. 

Якщо хтось бажав би замо 
вити цс і попередні числа, 
слід писати на адресу Шкіль 
ної Р а д ^ Educational 
Council ^ UCCA, P.O. Вох 
ЗОІ ^ Cooper Sia. New York, 
N.Y. ЮЗТг^ОЗОІ. 

Покажуть два українські фільми 
в Бостоні 

Бостон, Mace. ^ В суботу 
і неділю. Зб^о і З?^гo квітня 
ц.р.. тут в залі української 
католицької церкви, при ІДб 
Форрест Гнллс в Джамайка 
Плейн. будуть висвітлені 
два українські кольорові 
фільми продукції кіностудії 
Ярослава КулиНЙЧаі ,.Гго^ 

Український Фестиваль в Ню Джерзі 
притягає тисячі відвідувачів 

Джерзі Ситі. Н. Дж. 
ІТ. КардашннеціО. Щоде^ 
нник ..Свобода^ відвідали 
провісники ліга, а з ним і 
довгоочікуваного тисячами 
українців, мешканців Ню 
Джерзі й сусідніх і ним 
стейтів,Українського Фести 
валю в Гар ден Стейт Ар тс 
Центрі. 

З розмови т членами Ф е ^ 
тива.іьного комітету Се^ 
верином Палидовнче.м 
головою. Володимиром 
Юрчинюком почесним 
головою, Ярославом ^ ь 
хівим скарбником і зань 
дувачем ділянкою квитків. 
Володимиром Ковалівсь^ 
ким заступником скраб^ 
ника. Любою Сірою, яка 
завідує станками з харчами, 
та Грицем Гивелем wfr 
повідальним за ділянку pc^ 
клями ^ ми дізналися, що 
цьогорічний комітет, в тa^ 
галькому^ складається з Зі^ 
ми осіб, пересічно молодих, 
і не тільки з нашого стен ту. 
Др нього ввійшли, запрот^ 
нувавши свою допомогу. 

зд в Україну^, особливо 
вартісний для тих, які хo^ 
чуть запізнатися з УкраЬ 
ною. намітками культури, 
багатьма прекрасними м і ^ 
тамн, зокрема столицею 
України Києвом, cтoлич^ 
ннм містом західньої чac^ 
тннн України Львовом та 
багатьма іншими цікавими 
місцями, і „В^язень Христа 
радип, про життя Пoкiйнo^ 
го Патріярха Йоснфа Cлi^ 
пого від дитинства, аж до 
смерти та його величаві 
похорони в Римі. 

Перший сеанс, в суботу, 
буде висвітлюватись о год. 
бмй ввечорі, а в другий, в 
неділю, о год. І З.ЗО по і ^ 
дудні. 

Ч.іени Фестивального Комітету в редакції ..Свобода , 

сидіть її ііпа^ BdjioditMUp КовйЯІві ькиії. Ярослав Івахів. 
Северин Па.шдович. Люба Сіраї стоять Сіїіва^ Гриць 

Гивеїь і Володимир Юрчинюк. 
молоді люди і Ню Йорку. 
„Добре було б, якби прнс^ 
налась до нащої праці тa^ 
кож молодь Коннектикату 
та Пенсільванії, ми радо б 
прийняли їхм, — сказав С. 
Палидович. 

Програма фестивалю, 
що відбуватиметься в субс^ 
ту, ІФто червня, в Гoлмдe^ 
лі, Н. Дж., різноманітна і 
кольоритна, вдоволить різ^ 

^Закінчення на crop. Щ 

ІМПРЕЗА „СУЧАСНОСТИ 

Ww Йорк. Видавництво 
„Сучасність^ влаштовує зус 
тріч з нагоди появи числа 
журналу „Сучасюсть^ поль. 
ською мовою з підбором 
статтей про ПОЛЬСЬКО у̂кра̂  
їнські взаємини та появи ук^ 
раїнською мовою книжки в^ 
ДОМОГО польського автора 
Чесдава Мілоша „ПонеВО^ 
леннн розум^. В програмі 
будуть доповіді на тему ук^ 
ра їнсько^ольських взас^ 
мин, які виголосять проф 
Анджей Каміньскі, проф.. 
Станіслав Бараиьчак і проф 
Франко Сисин. Зустріч вiд^ 
будсться в неділю, ЗО^го квî  
тня ц. p . , о год. ЗгЗО по 
полудні, тут в будинку НТШ 
при бЗ ^ т а авеню. 

ЗАХІДНІ БАНКИ ДАЮТЬ МОСКВІ 
НОВІ КРЕДИТИ 

Ню Йорк. — Kopecnof^ 
дент газети ,,Волл Стріт 
Джорналм Тсренс Рот пов^ 
домнв з Франкфурту, що 
Совстський СоЮз звepнyв^ 
ся до західньонімецького 
банку з просьбою виділити 
йому кредит у висоті All А 
міл. дол. Ця сума буде н.а,^ 
на групою з шести західньо 
європейських банків під eгi^ 
дою люксембурзького відділ 
лення Дрезденського банку. 
Кредити надаються.на вісім 
років на надзвичайно вигіо^ 
них умовах. 

Совстський Союз і раніше 
діставав від Заходу кред^ 
ти на низькі відсотки. Вже в 
цьому році група банків на 
чолі з крайовим Вестмі^ 
стерським банком виділила 
lSO міл. дол., а в грудні 
минулого року кілька б а ^ 
ків під егідою Першого Ч ^ 
кагського банку виділили 
Совєтському Союзові бОО 
міл. дол. для купна а м е р ^ 
канського збіжжя. 

Вважають, що тепер Co^ 

встськнй Союз все частіше 
буде звертатися до західніх 
банків у зв?язку з падінням 
цін на нафту і на природній 
ґаз, які становлять основну 
частину совстського екснор 
ту. В цьому році кількість 
валюти, яка надходить в 
СССР. повинна зменшитіь 
ся на чотнри^ять бiльйo^ 
нів долярів. Якщо в І^вЗ 
році загальна сума крсді^ 
тів. які надали західні банки 
Москві, становила всього 
ІОО міл. дол.. в WSA році 
QOO міл. дол., то в минулому 
році вона досягла півтора 
більйона долярів. 

Падіння цін на нафту є не 
єдиною причиною зменшен 
ня валютних резервів С ^ 
встського Союзу. Москва 
купує техніку на Заході за 
доляри, а курс доляра за 
останній час падає в пopiв^ 
нянні з валютами країн За^ 
хідньої Европи, звідки Со^ 
встський Союз дістає б іл^ 
шу частину промислових 
товарів. 

С. Аллілуева прибула на Захід 

Москва. — Пресове а г с ^ 
тство Ройтера інформує, 
що дочка колишнього д и ^ 
татора СССР Йосифа Cтa^ 
ліна Свєтлана Аллілуєва 
залишила Іб^о квітня Moc^ 
кву і літаком швейцарської 
лінії ,,Свісейрм відлетіла до 
Чикаго у Усднаних Стейтах 
Америки через Цюріх у 
Швейцарії Кореспонденти 
не виключають, що в Цкь 
ріху вона зустрінеться з 
дочкою Ольгою Пітере, І ^ 
літньою школяркою, яка 
день раніше приїхала до 
Лондону, щоб там пpoдoв^ 
жувати науку в школі, яку 

вона перервала в І ОДІ році, 
коли Аллілуєва повернуІз^ 
ся несподівано до СССР 
після ^р ічного персбува^ 
ня на Заході. 

Поінформовані особи кд^ 
жуть. що С. Аллілуєва не 
довго затримається в ЗСА. 
бо вона плянус присвятити 
більше часу вихованню 
дочки, тому проситиме б р ^ 
танський уряд про дозвіл на 
перебування в тій країні. 

Четвертий чоловік С. 
Аллілуевої Віпліям Пгтерс, з 
яким вона взяла розвід в 
І ??З році, живе тепер в ЗСА. 

t 

У СВІТІ 
ч 

ОФІЦІЙНІ урядові чинники у Вашінгтоні збільшили 
критику тих держав, навіть заприязнених із ЗСА га членів 
Пiвнiчнo^Aтлaнтiйcькoгo Оборонного Союзу t Н А Т О . які 
відмовляються від боротьби з міжнародним тероризмом і 
воліють стояти збоку, дуже часто зі шкурних причин. 
тобто економічних користей. Близькі співробітники 
президента Роналда Регена заявили, що Президент буде 
про ці справи говорити з лідерами сімох індрустріяльннх 
держав на конференції в Токіо в травні цього року. 

Б І Л Ь Ш І С Т Ь персоналу з американської амбасади в 
Судані покинула країну, бо Державний департамент 
побоювався, щоб в Картумі не повторилася ситуація 
Ірану, де фанатики, прихильники тамошнього релігійного 
фанатика Аятолли Хомсйні,захопили були приміщення 
амбасади ЗСА і усіх майже урядовців. Зарядження про 
виїзд надійшло з Вашінгтону після того, як невідомий 
терорист вистрілив з пістолі в голову і тяжко поранив 
Вілліяма Кокалса, урядовця звІязку в амбасалі 

В МЮНХЕНІ, Західня Німеччина, розпочався суд надбЬ 
річним Манфредом Ротшом. інженером в компаніях, які 
займалися дослідами космосу, який ще в ІЧМ році став 
шпигуном в користь Східньої Німеччини і ВІДТОДІ передавав 
до східнього Берліну зібрані ним інформації. Коти 
прокуратор чапитав Ротша чому він став на службу до 
комуністів, він заявив, що був ввесь час. після приїзду зі 
Східньої Німеччини, під тиском східньонімецької розвіпг 
кн. яка обіцяла йому допомогу у випущенні інших членів 
його родини. Західньонімецькі чинники на підставі 
перебігу процесу зробили висновок, шо М Ротні був 
присланий комуністами дтя шпигунства і не був жадним 
політичним втікачем, с^ 

ДЕЯКІ совстські газети піднесли на своїх сторінках 
нечувану досі..а властиво промовчану режимом проблему 
наркоманії серед совєтської молоді в Москві іі інших 
більших містах СССР. Уряд заповідай гостру боротьбу з 
тими, які торгують і тими, які заживають наркотики Це 
перший раз совстські речники призналися, що наркоманія 
С не тільки ..недугою капіталістичних кранГ Очевидно.за 
поширення наркоманії серед молоді полетять о своїх 
посад багато осіб, бо газета нарікаг на колишніх керівна 
ків міської управи і вимагає, щоб місто і полиця зробили 
максимальні заходи .для припинення напливу парко гиків 
до СССР. 

КОМУНІСТИЧНИЙ В^тнам використовуй К^боджсь^ 
ких сиріт, забирає їх з Камбоджі, переселюсь йпеціял^ 
ннх таборів у ВЧтнамі. а потім повертав їх інлаутю їхньої 
батьківщини під опіку тамошньочп комуністичному 
режимові, встановленому Ганосм. Пі молоді „яничари^, в 
залежності від здібностей й освіти, займають потім Цуже 
часто високі пости в молодечих організаціях, війську, 
урядових агенціях, або стають шпигунами на користь 
Вгєтнаму і СССР. Політичні спостерпачі s Вашінгтоні і 
західньоевропейських столицях кажуть, що гаких підліг 
ківвідвдо И років у ВЧтнамі перебуває гелер кілька тисяч 

АГЕНТСТВО Юнайтел Пресе Іитернешенел інформуй і 
Гaмбypґy^ в Західній Німеччині, користуючись джерелами 
з німецького журналу ..Штсрн^, що західні німці, на 
підставі переведених опитів, хотіли бнрипинити напикл на 
Німеччину у зв^зку з існуванням ^О й більше років rbMJ 
гітлерівського режиму і переслідування геперішніх німців 
за злочини, які вони не вчинили. Понад ^о відсотків 
запитаних вважають, що нагадування про Пглсра і його 
злочини, переходить Всякі межі пристойної поведінки І 
може пошкодити міжнародній співпраці 

і 

У ЛИВАНІ РОЗСТРІЛЯНО 
ТРЬОХ БРИТАНЦІВ 

Бейрут. Ливан. — О к ^ 
няючи свої погрози проти 
Великобританії, яка дoзвo^ 
лила президентові Тсдна^ 
них Стейтів Америки Ро^ 
налдові Регенові вжити аме 
риканських бомбовиків 
ЬФ^ІП стаціонованих на 
британських базах проти 
Лівії, терористи лівійського 
диктатора Муаммара Kaд^ 
дафі розстріляли трьох бри 
танських громадян в Лнвa^ 
ні і їхні тіла залишили в 
різних місцях Бейруту. У 
знайденій записці біля одно 
го тіла написано, що „вони 
були покарані за брнтансь^ 
ку співучасть в бомбленні 
ЛівіГ. 

Годину пізніше, після 
знайдення тіл, терористи 
захопили ще одного британ 
ця і його шофера у дорозі до 
бейрутського летовнща. В 
п^тннцю деякі радіостанції 
пресові агентства повшєь 
милн, що Його також poз^ 
стріляли симпатизуючі з 
Каддафі терористи. Того ж 
самого дня вранці невідомі 
терористи обстріляли з ма^ 
шинових крісів приміще^ 
ня братанського aмбacaдo^ 
ра, але воно було порожне і 
ніхто в цьому випадку не 
постраждав. 

Усі три розстріляні були 
забиті в нетрі лом з пістолі в 
голову і ними булш б^річ^ 
ний вільний журналіст Алек 
Коллет, Зарічний викла^ 
дач на американському унь 
верситеті в Бейруті ЛаЙ Даг 
лес і ЗОрічний Филип Пеі^ 
філд, лінгвіст і гсілова пере^ 
кладницького центру в Бей^ 
руті. 

Використовуючи ці випад 
ки терору, зверненого пpo^ 
ти британських громадян. 
лідери опозиції і пацифісти 
повели шалену атаку на 

прем^р^міністра Beликo^ 
британії Маргарет Тачер. 
осуджуючи її за те. що вона 
дала дозвіл американцям 
.користуватися британський 
ми базами під час рейду на 
Лівію. Обидва попереді пре 
мЧр^іністри Едвард Гіт і 
Джеймс Каллагем вже зaя^ 
вили в парламенті, що Ta^ 
чер не мусіла погодитися на 
вимогу ЗСА. а тепер мусить 
нести консеквенції за наслід 
ки її нерозважного рішення. 
Опитування виказало, що 
більшість британців є прсн 
тн рішення М. Тачер, хоч 
раніше під час парляментар 
них і льокальннх виборів 
велика частина з них підтри 
му вал н Консерватину пap^ 
тію і М. Тачер особисто та 
політику її уряду. 

Політичні коментатори в 
обидвох найбільших що^ 
денниках „Тайме оф Лоїь 
донм і „Спектатори, які в 
нормальних обставинах під 
тримували політику М. Ta^ 
чер, піднесли питання віь 
слідів у чергових парлямен 
тарних виборах в loS? році і 
долі Консерватиної партії 
очолюваної Тачер. ,,Чи 
хоче президент Р. Регсн 
знищити найбільш прнхиль 
ний до його політики уряд, у 
ВелихобританіГГ, — зaпи^ 
туе га зета , , C п e к т a т o p , ^ 
„Тайме оф Лондон^ нaзи^ 
ває американські відплатні 
акції^ироти Лівп ,л^eвдaч^ 
ною спробою ліквідації між 
народного тероризму^. В 
загальному британська пре 
са переконана, що тероризм 
радше збільшиться тепер, 
але британський нарід пo^ 
годжується. що демократич 
ні держави світу мусять 
щось зробити, щоб пригін^ 
нити терористичну aктив^ 
ність М. Каддафі. 

В АМЕРИЦІ 

ПОДОРОЖНІ БЮРА в ЗСА і в цілому світі повідомляють 
що число подорожуючих нз літаках міжнародних ліній 
значно зменшилось, а ті, що вже мали замовлені подорожі 
до закордонних країн, масово відмовляють свої зaмoвлc^ 
ння. Найбільше, очевидно, потерплять американські 
повітряні лінії, які літають на міжнародніх трасах. Тоді 
коди перед бомбленням Лівії американськими воєнними 
літаками тільки Ю відсотків відмовились від полетів, то 
після бомбдення це число осіб зросло до бЗ ві тсотків і далі 
зростає. 

ВЕРНОН ВОЛТЕРС, амбасадор У єднаних Стетів Амсріь 
ки до Організації Об^днаних Націй, сильно н ефективно 
обороняв право Америки боронити себе всякими мож.пь 
внми засобами проти міжнародного тероризму, в білі^ 

І і ості скерованого проти ЗСА. їхніх громадян і майна іа 
І кордоном На засіданні Ради Безпеки ОН Волтерс назвав 
і американські військові відплатні акції проти Лівії Само^ 

обороною, яку Уряд ЗСА мусів застосувати, як всякі інші 
І іаходи зорганізувати економічну бльокаду проти держ.ь 
і ви. яка підтримує і переводить терористичні акти, не були 
І успішні 

, ПЕРЕВАЖНА більшість американцпьодобрнла рішення 
І президента Роналда Регена нанести повітряний удар на 
і військові обЧкти і бази терористів ч Лівії Як свідчать 

численні опитування, проведені цими днями, політику 
І Адміністрації Р. Регена щодо боротьби з тероризмі М 
І схвалюють від її до ВЗ відсотків американців Це саме 
і стосується більшости сенаторів та конгресменів, які також 
І одобрили рішення Р, Регена 

^ ГОЛОВА Верховного Суду ЗСА Воррсн Бнріер очолим 
комісію лля підготовн відзначення ^ОО^річчя Конституціі 
Гсднаних Стейтів Америки. Святкування віібчдчться В 
наступному, році Вони, будуть відрізнятися вія святкувань 

і ЗОЧЬріччя незалежностн. які відбулися в ІФІЬ.рдці „Небуде 
І парад, не буде феєрверків. сказав В Бнр ,сп Але ми 

постараємося зробити так. щоб кожний громадянин 
І країни усвідомив, пю завдяки Конституції, прийнятні в 
і l?S? році, ми змогли створити і вибираіи надалі такий 

уряд, про який не можуть і мріяти в ІНШИХ країнах^ 

і РКЧНИКИ Адміністрації ЗЄА заявили, що шачні суми і 
І секретних фондів С^АЙ^ЕЙ були перс іані нікарагуанськнм 
^ антимаркенстськнм партизанам для використання в 

полі пічних цілях. Організація OoY.inana нікарагуанська 
І опозиція використала ці гроші дія відкриття іірелсгав^ 
і КИЦТВ в ЕвроПІ і Південній Лмернш. які будуть займатися 

обиранням грошей .хдя купівлі зброї В подіГжих випадках 
і Cl^Aн^^^й повинна повідомляти КОМІСІЇ в справах обох 
^ палат Конгресу Директор^С^Ай^Ей ВІЛЛІЯМ Кейсі 
і сказав, що комісії були поінформовані. 

І В СТОЛИЦІ Шваііцаріі Берні вілкрн іася нара іа ІЗ держав 
j ЕврОПИ, а також ЗСА і Канади, які в ^Я^f^ рощ підписали 

Гельсінські угоди, які передбачають також ВІЛЬНИЙ оПмін 
подьми і щеями, Керівник делегації ЗСА МаЙкл Новак, 

т підтриманий більшістю учасників наради, запропонував 
і зробити її максимально відкритою, тобто дозволити 
І прису ГНІСТЬ на ній преси і всіх бажаючих. Ця пропозиція 
І наштовхнулася на рішучий ошр Совстського Союзу і його 
І сателітів з країн Східньої Европи. які не бажають, щоб їх 

політика обмежень подорожувань і виїзду громадян 
набрала ще більшого розголосу. Американська делегація і 
делегації всіх західніх країн заявили, що мають намір 
видавати щоденні пре^релізи, щоб все таки повідомляти 
про перебіг нарад. 

і 



г СВОБОДА, СУБОТА, І^го КВІТНЯ ІЗвб Ч. ТА. 

Погані союзники Америки 
Америка має союзників тільки на те, щоб 

боронити їх проти кожного аґресора. О б о р о н ^ 
ла Европу в обох світових війнах. Від часу з а с ^ ^ 
вання західнього оборонного бльоку НАТО в 
І ЗАВ році з участю також Америки і Канади — на 

І терені Европи стаціоновані американські війсь^ 
ка і вона має в різних західноєвропейських кpa^ 
їнах свої бази. І коли на будь^к ій конференції 
членських країн НАТО виринає проблема, чи 
Америка не повинна би відкликати з Европи своє 
військо — всі члени НАТО є „протим, всі є за те, 
щоби в Европі була „присутність Америки^, бо 
саме та присутність є запорукою, що у випадку 
совєтськоі агресії Америка прийде Европі знову 
з допомогою всією своєю могутньою збройною 
силою. Навіть комунізуючий грецький прем^р 
Андреас Папандреу не скасував американської 
бази в Греції,бо боїться свого совєтського пpия^ 
теля, потенціяльного ворога^ґресора, і навіть 
італійський премГєр Краксі, який одверто н а з ^ 
ває себе „приятелем ЛівіГ не є проти америка^ 
ської морської летунської бази на Сицилії. 

Але коли у відплату за постійні терористичні 
атаки збоку Лівії, включно з підкиненням бомби 
на розваговий клюб у Західньому Берліні, де 
згинув американський вояк і кількадесят інших 
було ранених, коли у відплату за ті постійні акти 
терору, організовані і спонзоровані лівійським 
диктатором Муаммаром Каддафі, Америка 
перевела рейд проти Лівії — всі європейські 
союзники Америки натаврували її за те. Єдиним 
вий нятком була Марґарет Тачер, яка дозволила, 
щоби з американських летунських баз в Англії 
відлетіли американські бомбардувальники для 
участи в отому рейді проти Лівії. За ту її згоду 
пішли в Англії вуличні демонстрації проти Тачер, 
а лідери опозиції Лейбористської партії вже 
тепер заповідають, що коли б ця партія виграла 
найближч і вибори і прийшла до влади, то 
заборонить Америці мати на території Англії 
летунськ і базу. Названий вгорі італійський 
преіуґєр найгостріше натаврував той рейд, а 
найпоганіше поставилася Франція, президент 
якої, Франсуа Міттеран, не дозволив америка^ 
ським літакам, які вистартували з Англії, пepвлe^ 
тіти понад Францією і в наслідку вони мусіли 
летіти окружним шляхом, на понад бОО миль 
довшим, з ризиком, що треба було під час лету 
набирати пальне. Цей вчинок Міттерана обурив 
широкі кола французького суспільства і ф р а ^ 
цузька преса натаврувала його рішення, п р и ^ 
давши, скільки людських жертв принесла Aмe^ 
рика в обороні Франції. Очевидно, як можна 
було сподіватися, Совєтський Союз ,,обуривсяи 

і на знак протесту проти того американського 
рейду Міхаїл Горбачов відкликав заповіджену 
на наступний місяць зустріч державного ceкpe^ 
таря Шулца з совєтським міністром закордон^ 
них справ Шеварднадзе та поставив під знак 
запиту другу вершинну конференцію ЗСА і 
СССР. Речник ЗСА правильно назвав таку 
поведінку Москви „грубою помилкою^, бо рейд 
проти Лівії, який був актом самооборони проти 
терору і пересторогою на адресу лівійського 
протектора терору, не має нічого спільного з 
потребою закінчити перегони ЗСА і СССР в 
ділянці зброєння. 

Коли б американська демократія не мала тієї 
хиби кожної демократії, якою є м^кість метод 
політики і коли б Президент порадив своїм 
землякам, щоби вони на знак протесту проти 
поведення Франції й Італії припинили бодай 
один рік туристичний рух до тих держав, то ті 
країни зразу відчули б, що значить американс^ 
кий союзник. Це стосується особливо Італії, яка 
без прибутків з туристичного руху збaнкpyтyвa^ 
па б Америка цього не зробить. Але пора 
американській державній верхівці пpизaдyмa^ 
тись, як навчити європейських союзників Aмe^ 
рики, щоби вони більше шанували її. 

Американський нарід у величезній б ільшо^ 
ті заявив свою солідарність з Президентом. 
Приготовляється урочисте відкриття в ідремо^ 
тованої і відчищеної „Статуї Свободи^ — діло 
французького архітекта. В усіх підручниках і 
довідниках Америки прославляється америка^ 
ськофранцузьку приязнь — участь генерала 
Ляфаєтта у визвольній війні Америки і ролю 
Бенджаміна Франкліна, амбасадора Америки у 
Франції. Теперішня дійсність глузує з тих icтo^ 
ричних актів. Соціяліст Міттеран не дозволяє 
Америці боронити себе проти лівійського диктa^ 
тора^аньяка і соціялісти Англії демонструють 
проти недавно ще прославлюваноі „залізної 
лейдГ Марґарет Тачер, яка тепер заявила, що 
вона сплачує лише борг вдячности за допомогу 
від Америки у війні за Фалькляндські острови. 
Насправді , чи не варто би якось і супроти 
власних союзників перевести „показ силим, щоб 
вони не думали, що Америка мусить боронити їх, 
а їм вільно Америку зневажати. 

Готовий товар, який лe^ 
жить у маїазині фабрики, 
має практичне значення для 
фірми щойно у хвилині, 
коли переходить у руки пo^ 
купця. Але заки до цього 
дійде фабрика мусить з н а ^ 
ти покупця, цебто ринок 
збуту. Цс ж завдання перс^ 
мас на себе окремий відділ 
ринковости і,.marketing^, 
що охоплює продаж, рекгвь 
му, опакування та інше. І кси 
ли місцевий ринок наситль 
ться, а натиск збільшується 
на поширення збуту, відділ 
ринковости шукас за чуж^ 
ми країнами, що можуть 
бути потенціяльним р и ^ 
ком. 

І не раз приходить до 
розчарування, бо у ниніш^ 
ньому світі розподіл нapoд^ 
ного багатства не oднaкo^ 
вий між народами. Ось cкa^ 
жімо, Китай, це ж країна, 
яку на світовій мапі годі 
переочитн. І мимохіть в 
уяві ринковця насувається 
питання скільки ж то різнсь 
го товару від аспірини, шсь 
коляди до домашнього у ^ 
таткування може купити 
один більйон населення? 

Так. Теоретично Китай 
цс нова копальня золота 

для індустрінннх країн. На 
жаль, у практиці це гвep^ 
дження не тривке, бо oпиpa^ 
сться лиш на одному мoмc^ 
нті, а саме кількості Hacej^ 
ння, яке своєю величиною 
ще не вирішує чи мас д о о ^ 
точну купівельну спромсої^ 
ність. Тому і саме заки фip^ 
ма індустрія.іьної країни 
рішиться на свій експорт 
мусить перевірити нову тe^ 
риторію. цебто запізнатись 
з усіма її можливими cитya^ 
ціями довкілля. 

Юрій Р. Рибак 

ІЗ ОСОБЛИВОСТИ 
КИТАЙСЬКОГО РИНКУ 

Як же є справа з Китаєм? 
Перш усього Китай це 

аграрна країна, де індустрія 
ще не розвинулась як слід. 
Найбільшим його багатст^ 
вом є великі простори і ще 
більше населення. І яка ж 
іронія долі, що якраз це 
багатство є причиною наіЬ 
більшої перепони eкoнoмiч^ 
ного розвоюі... Зважмо, що 
яких SO відсотків населення 
живе у сільських місцевсо 
тях і старається виживити 
одну пІяту населення світу з 
орної землі, що своєю в е л ^ 
ною дорівнює площі, де 
помістили б лише стейти 
Каліфорнія, Тексас і Ню 
Йорк. Знову ж МЬ мільйЧь 
нів робітників, що живуть у 
містах є малоосвічені і н^ 
кваліфіковані. 

Усупереч збільшеній е к ^ 
номічній ліберальності і 
політиці „відкритих дв^ 
рейи для чужинецьких фірм, 
китайські державні пррвц^ 
ники пристосовують строгу 
ідо деякої міри,навіть абсен 
лютну контролю. До заг^ 
льноі характеристики д о д ^ 
ймо, що китайський ринок 
не є тотожним з японським 
чи іншим вільним ринком 
на азійському континенті, 
бо в ньому проявляється 
сильне стремління викoнa^ 
ти намічений, загальний, 
економічний плян. 

Китайська чемність із хa^ 
рактеристичною усмішкою 
на лиці запевнює, що країна 
цікавиться індустріиним 

поступом Заходу, одначе 
вглибившись у китайську 
ментальність можна зpoзy^ 
міти, що Китай — це м о д с ^ 
на соціялістична держава 
защеплена на довгій істор^ 
чній і культурній традиції. 
А щоб осягнути ціль Захід 
мусить погодитись з кита^ 
ським способом діяння і 
стримуватися із накидува^ 
ням власних метод. Отже, 
щоб перемогти в ідсталу 
економіку і сильний кyльтy^ 
рний консерватизм, у Ки^ 
таю — чужинецькі товари 
не мають диктувати, а по^ 
винні служити цій країні. 

Китайський провід уже 
зумів собі засвоїти різні 
гнучкі методи пpивaблювa^ 
ння чужої торгівлі та кал^ 
таловкладу. У творенні cnU 
льних підприємств вклад 
китайського партнера об^ 
межено, за це від чужинця 
очікують додаткового KanU 
талу, технології, ycтaткyвa^ 
ння, провадження підпр^ 
ємства тощо. І на тому кіт 
нсць, бо коли продукт гoтo^ 
вий, тоді виявляється, що 
його продаж на домашньсн 
му ринку стиснена. Іншими 
словами чужинець може 
продукувати для Китаю, 
однак — з малими виїмкa^ 
ми — не може продавати у 
цілому Китаї. Ось, напр^ 
клад, фірма Кок^Коли дo^ 
відалась, що причиною тe^ 
риторіяльного обмеження 
продажу її напитку був 
спротив уже існуючого к ^ 

тайського напитку... Все ж 
таки чужинецький продукт 
можуть допустити до дома^ 
шнього ринку без о б м ^ 
жень. коли він належить до 
найновішої технології або 
якщо він — єдино досту^ 
ний, бо ніхто з китайців 
його не продукує. 

Властиво, коли говорити 
про „одинп китайський р ^ 
нок. то він може існувати 
лише при великих транса^ 
ціях, у які встряває цeнтpa^ 
льний уряд. Звичайно, тре^ 
ба переговорювати з п р ^ 
вінційними представннк^ 
ми та фінансовими комтиь 
ніямн. Кілька років тому 
тільки AQ одиниць з а й х ^ 
лись закордонною торгт^ 
лею, нині нараховують по^ 
над BOO імпортово^кспо^ 
тових компаній, тисячі ушь 
важнених фабрик і десятки 
орган і зац ій , що д і ю т ь у 
ділянках — торгівлі і фінаїь 
сів. 

Для того, хто щойно д ^ 
має нав^зати торговельні 
взаємини з Китаєм і очікує 
скорого гроша, радять взя^ 
ти до уваги це, що китаєць 
підходить до бизнесу з пог^ 
ляду довгого часу. Тому і не 
можна сподіватись скорого 
продажу,а з тим скорої pea^ 
лізації зиску. Кажуть, що 
для остаточного заключе^ 
ня домовлення можуть пpo^ 
минути місяці, а навіть чс^ 
тири роки f?J,a перевести в 
життя намічений проект 
навіть довше. 

Отже хто ^ терпеливий, 
а при тому впертий, має 
кваліфікацію на доброго 
партнера для китайця у б і ^ 
несовій грі, бо знає ях, де і 
коли вжити свій козир. 

Державний департамент 
ЗСА є відповідальний за 
формулювання закордонної 
політики ЗСА. Відомо з 
досвіду, що ця політика не 
керується стійкими принщ^ 
пами, а радше прагмать 
мом, який часом заскакує не 
тільки союзників ЗСА, але й 
патріотичну частину а м е р ^ 
канського суспільства. 

Українська громада не 
мас сумніву, що цей дeпap^ 
тамент хворіє на промос^ 
ковські симпатії, але ніколи 
вона не сподівалася, що ці 
симпатії сягають аж так 
далеко, як у випадку Мирсн 
слава Мсдведя, кoлибpyтa^ 
льно порушено право н а ^ 
ння йому азилю ради 
доброї атмосфери під час 
розмов у Женеві поміж пpe^ 
зидентом ЗСА Роналдом 
Регеном і генеральним с е ^ 
ретарем Комуністичної пa^ 
ртії Міхаїлом Горбачовим, 
або коли не доказавши вини 
Іванові Дем^нюкові, пcpc^ 
дано його державі, яка в 
часі Другої світової війни не 
існувала, замість дeмoкpa^ 
тичною системою ЗСА зa^ 
безпечити звинуваченому 
суд у країні його перебува^ 
ня. 

На основі річного paпop^ 
ту Державного департаме^ 
ту Конгресові ЗСА про пo^ 
рушення прав людини дoв^ 
кола світу, а в тому і в Сов^ 
тському Союзові, можна 
позбутись усяких ілюзій, 
що нарешті цей дeпapтa^ 
мент прозрів і відтепер 
його східньоевропейська 
політика буде кращою. 

Про зміст цього рапорту 
помістив цінну й проглядну 

О.Т. 

РЕПРЕСІЇ В СССР 
ПРОДОВЖУЮТЬСЯ 

статтю консервативний т ^ 
жневик „Вашінгтон Інкваі^ 
рсрм, пера відомого а м е р ^ 
канського журналіста П е ^ 
ра Самуела п.з. „Совєтські 
праваї немає проґресуи. 

Автор статті пишеї „Дep^ 
жавний департамент cтвep^ 
джує, що не зважаючи на 
усміхнене обличчя М. Ґoбa^ 
чова і на так званий дух 
Женеви, совєтські репресії 
російського народу ^Дcпap^ 
тамент, або автор статті 
ігнорують факт, що СССР 
це багатонаціональна дep^ 
жава — O.T.J без зміни 
дальше продовжуються^. В 
рапорті на всіх І.^ДОсторі^ 
ках друку, І І сторінок при^ 
вячено репресіям і порушеїь 
ню прав людини у Совєтс^ 
кому Союзі. 

СССР окреслено які ,,Oд^ 
нопартійну зцeнтpaлiзoвa^ 
ну державу, де провід Ko^ 
муністичної партії, при д о 
помозі таємної поліції СЛЧЇЛ 
рається керувати всіма а ^ 
пектами публічного життя 
та значно вмішується в оссь 
бисте життя громадян й 
забороняє розвиток нeзaлc^ 
жних осередків політичної 
та ідеологічної думки^. 

Рапорт стверджує, що з 
політичних і релігійних MCh 
тивів коло І.ООО людей бeз^ 
правно запроторено до 
„психушок, де змушують їх 
брати ліки, що спричинк^ 
ють їм важкі болі та є cпpaв^ 

жніми тортурами. В TK^V 
мах і таборах примусової 
праці карається біля ІО.ООО 
вязнів сумління fMoMy pa^ 
порт подає таке низьке чж^ 
лог Компетентні джерела 
нараховують найменше І 
мільйони вязнів ^ O.T.J. 
Багато вязнів померло з 
причини важких умовин у 
візницях, побоїв, виcнaжy^ 
ючої фізичної праці, нeдo^ 
живлення, крайнього хoлo^ 
ду і з недостатку лікарської 
опіки. Департамент не в с ^ 
лі подати числа померлих із 
повищих причин, немає на 
те статистичних даних. 

Совєтський закон визнa^ 
чус смертну кару навіть за 
такі злочини, включно з 
економічними пopyшeння^ 
ми, які поза межами СССР 
не вважається „смертн^ 
ми,І. Невідомо теж скільки 
вбито людей за ці провини. 

Держава, або партія кê  
рує всіма університетами й 
дослідчими інститутами. 
Навчання і досліди с підке^ 
рсні офіційним вимогам, 
каже рапорт. Усі книжки 
підлягають цензурі. Зaкop^ 
донні журналісти не мають 
свободи в своїй професії. 
Влада постійно їх напастус 
та застрашує Совєтські 
журналісти повинуються 
дисципліні комуністичної 
партії і тому, у західньому 
розумінні, слід уважати їх 
не журналістами, а peчннкa^ 

ми офіційної політики ypя^ 
ду. Професійні юнії строго 
підчинено партії. Вони дь 
ють як агенти уряду, застс^ 
совуючи його економічну 
політику й забезпечуючи 
дисципліну робітництва. 
Добровольчі організації 
підлягають державі, або 
партії. 

У рапорті є висновок що, 
„Совстське поступування в 
ділянці прав людини не гс^ 
диться навіть з найбільше 
елементарним міжнародно 
прийнятим cтaндapтoм , ,. У 
цьому повідомленні з а т о ^ 
кнено теж питання алькогсь 
лізму у СССР, який вважає 
поважним фактором зросту 
смертности в Совєтському 
Союзі. Державний дeпapтa^ 
мент твердить, що один із 
вісьмох совєтських гpoмa^ 
дян у минулому році провів 
найменше одну ніч у прот^ 
алькогольній станції. Б і л ^ 
ше як третина тамошніх 
робітників ^чoлoвiкiв^ є нa^ 
логовими п^ницями. А л ^ 
коголізм стає драматичним 
доказом суспільної недуги. 

У цьому рапорті нaroлo^ 
шено, що в протиставленні 
до Совєтського Союзу пpa^ 
ва людини в Китаї пoкpa^ 
щали і наводить мнoгoкpa^ 
гні вибори кандидатів до 
льокальних рад та зб ільи^ 
му участь населення у г и ^ 
ляменті. як приклад деякої 
лібералізації державної си^ 
теми. 

Департамент стверджує, 
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ПРО ЦЕ І ТЕ 

Про те, що можна від чужих 
навчитися 

Звичайно ми ремству^ 
мо. що наше молоде поколь 
пня так багато перебрало 
звичаїв та способу життя 
свого оточенням це noкoлi^ 
ння навіть і не дуже проте^ 
стус. А таки, помимо т о 
го, знаходимо приклади і 
моменти в житті, в яких 
хотілося б, щоб наші мол^ 
ді взяли за приклад деякі із 
звичаїв, які тут у ЗСА с на 
порядку денному і загально 
прийняті. 

Тут маємо на думці зов^ 
сім особисті та часом при^ 
крі переживання, які в ук^ 
раїнській громаді все ще 
дуже засекречені та про 
них навіть не годиться 
згадувати. 

Чи причина цьому в ШУ 
шому страху виносити на 
світло денне неприємні мо^ 
менти життя, чи причина 
у нашому житті в укра^ 
ському гетто чи це просто 
таки закоренилось уже у 
нашій вдачі? 

Нам невідомо, але у не^ 
давніх розмовах із молоди^ 
ми, вони дали нам на при^ 
лад декілька таких випаде 
ків, що спонукали застано^ 
витися чому у нас їх enpufa 
мають інакше. 

Ось випадок молодоїук^ 
раїнськоїлюдини, яка з тих 
чи інших причин стала аліг 
коголіком. У такому випа^ 
дку американська спільно^ 
та старається за всяку 
ціну допомогти. Знаємо, 
що товариства ,,Анонімні 
алькоголіки,І мають велике 
число членів, знаємо, що 
існують окремі інституції 
для лікування алькоголіків і 
що найближча родина і 
друзі співпрацюють з тс^ 
ким, що хоче вилікуватися 
з цього страшного налогу. 
Ніхто не викидає його від^ 
разу за рамки суспільства, 
коли він хоче його позбу^ 
тися. У нас, однак ця люди^ 
на не дістала ніякої під^ 
тримки ані від друзів, ані 
від спільноти. Навпаки, всі 

його відкинули, залишили 
— як людину, що ії треба 
обминати. Щойно як він 
зовсім вилікувався, npuйня^ 
ли його знову до себе. 

У другому випадку молей 
да людина пережила особи^ 
сте розчарування коли її 
подружні пляни розбилися 
в останній хвилині. Якроз^ 
казують нам, знову ніхто з 
українських друзів не подав 
їй руки, не розважив у часі 
глибокого психічного зала^ 
мання, а тільки обережно 
збоку спостерігав що з нею 
станеться. Американські 
знайомі, однак, відразу 
станули при ній, старали^ 
ся, щоб не перебувала сама, 
брали її на товариські iмn^ 
рези і дали їй так потрібну 
моральну піддержку. 

Або ось випадки нeнop^ 
мальности, що трапляк^ 
ться і в нашій спільноті, 
хоча доволі рідко. Дитину, 
що в якийсь спосіб мас фізи^ 
чні чи ментальні нeдoмa^ 
гання у нас все ще ховають 
від оточення, немов сором^ 
лячись того, що прийшло 
як воля Божа, без нічиєї 
вини. Чи це справді конеч^ 
не? Чи не можуть друзі, 
знайомі, а то й ціла гpoмa^ 
да в такому випадку дono^ 
могти батькам у їхніх про^ 
блемах, так як це роблять 
в Америці? 

Ми далекі від того, щоб 
ставити американську enh 
льноту за зразок у цілому 
особистому житті, але 
таки в деяких людських 
проблемах, які нам наші 
знайомі поставили перед 
очі можна нам дечого.нaв^ 
читися. Може воно допо^ 
могло б до спаяНости нa^ 
шоіспільноти, яка хоча, як 
все переконуємо, живе в 
гетто, але в тому гетто у 
найбільших життьових 
кризах колений стоїть са^ 
мітно і немає кому подати 
йому руку. 

G..KA 

З ЛИСТІВ ДО РЕДА КЦІЇ 

МІЖ ОПТИМІЗМОМ А ПЕСИМІЗМОМ 

В статті М. Євшанського 
„Україна і українці в діяспе^ 
рГ ї„Свободам з З^го б ^ ^ 
зня ц.рО с деякі натяки на те, 
про що недавно писав я на 
сторінках , ,Свабоди м . то 
дозвольте на коментарі Я 
песиміст. У політиці краще 
бути приготованим протн^ 
ставитись найнекориснішій 
ситуації і переконатись, що 
ми бачили майбутнє у нaд^ 
то чорних барвах, чим нaв^ 
паки. Автор заторкнув най^ 
більш істотне для нашої 
політики питання і устійн^ 
ти політичні настанови нa^ 
ших братів в Україні. Подь 
лив людей в Україні на 
шість категорій. Побувавши 
не так давно двічі на У краь 
ні і мавши нагоду висонд^ 
вати тамтешні настрої на 
підставі розмов із за лиш к ^ 
ми колишніх тямущих п р ^ 
ятелів, мушу сказати, що 
М. Євшанський оцінює нa^ 
шу ситуацію надто оптиміо 
тично. Про перші три кaтe^ 

горії Спідпільннки, дисиде^ 
ти і потенційні підпільник^ 
важко говорити. Вони вигт^ 
бають по візницях і в Сибь 
рі. Є одиниці, але це мoriкa^ 
ни, люди похилого віку. В 
Україні приходить на сцену 
вже третє покоління, яке 
виросло під совстами Пo^ 
коління ростуть і вмиpa^ 
ють, а в ході того пpиpoд^ 
ного процесу пов^зання з 
минулим слабе. Найсильн^ 
ша категорія „треба якось 
житии. П^та — .вислужн^ 
ки перед режимом^ ^ це не 
завжди негативні елементи. 
Багато між ними „реалітс^ 
никівп, які вважають, що на 
постах деякої влади і в п л ^ 
вів вони зможуть притуп^ 
ти темпо русифікації, яка є 
найсерйознішою загрозою 
для нації. Не оспорюю існу^ 
вания групи „безідейних 
вислужниківм. 

Ще важче погодитись з 
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Важливо це лише для констатації, що я таки порядно вгруз 
в чужинне наукове оточення. Покликання мене в Людві^ 
Максіміліянс університет на становище професора було 
логічним вислідом моїх наукових контактів, що й сталося 
вже І?бЗ року, хоч я і вважав за доцільне пізніше 
перегабілітуватися й дістати статус німецького професора 
зо всіма вимогами німецьких законів. 

Головно потребували мене для історії російської 
літератури. Але було прийнято й мою передумову, я 
читаю також порівняльне словенське літературознавство 
а систематично кожного семестру також історію українс^ 
кої літератури. 

Я свідомий багатства цінностей російської літератури. І 
я ті цінності сумлінно розкривав перед студентами Але, 
крім цього, я показував те, що інші славіспьпрофесори 
рідко помічали. Я дуже доказово, без емоцій, фактолог^ 
но доводив, що не тільки російська література, але взагалі 
російська свідомість на протязі століть була просякнена 
російським імперіялістичним духом, месіянізмом, е х к г ^ 
нням перед тоталітарним ідеалом, що відхилення від ш ^ 
го були лише вийнятками. 

Не всі студенти хотіли це слухати. Але завжди була 
численна група студентів, що хотіла почути моїх думок і 
разом зі мною переживати красу російської літератури та 
критично придивлятися до неї. 

Ти, мій читачу, знаєш, що таких підручників, за яким це 
все можна було б викладати, немає. Все вимагало від мене 
напруження дослідних зусиль. До цього прийшло ще 
членство в німецьких наукових інституціях. І тут лежить 
причина, чому я шалено не мав часу, щоб шукати з тобою 

контактів, у такій мірі, як це було в другій половині ^О^их 
чи в віУнх роках. Я надіюся, що мої українські пов^зання 
повністю збережуться тим. що я не перестав друкуватися в 
різних українських виданнях, незалежно від того, чи вони 
партійні, чи безпартійні, чи суто наукові. 

Я вирішив підсумки мосї праці, нарешті, почати. Ідеться 
про літературознавчі й україністнчні статті через видання 
,.BиfЗpaнoro^^ тобто того мого спадку, який витримав 
..зуб часу^. всього того, що на мою думку, переживе 
дальші десятиліття й у будові нашої культури знадобит^ 
ся. Мені здавалося, що такни матеріял вдасться убгати 
в три грубенькі томи. 

На еміграції не було перелі мною такої традиції, щоб 
видавано кількатомне зібрання наукових творів одного 
автора. Я знав наперед, що таке видання мусить принести 
дефіцит. Тому не хотів я обтяжувати жодної з наукових 
установ публікуванням моїх томів. Знав я також, що деякі 
видані нашими інституціями книжки лежать майже 
непорушно в льохах і не знаходиться організаційних 
можливостей для їх поширення серед спільноти. Але 
виявилось, що самотужки видавати книжки неймовірно 
важко. Я відчуваю що потрібно підмоги від громади 
читачів, і на них надіюся. 

Перший том я видав в І.ООО примірників. Poзpeклямy^ 
вав як умів. Продаж ішов кволо. Правда, були ще 
ентузіясти книжки. Вони писали читацькі рецензії, широ 
перехвалювали мене, дехто взявся й за кольпортажу. У 
книгарнях цей том застряг. Від книгарів йшла відповідьі 
..На солідну українську книжку цілковито занепав попити 

Найлегше мені пішли з національними й університетс^ 
кими бібліотеками. Щось коло сотні примірників розійиь 
лися цим шляхом. А рядовий український книгоспоживач 
розкупив менше, як чотириста примірників. Це було 
першою моральною і матеріяльною поразкою. 

Пригноблення було таке, що другий том я видав лише в 
ЗОО примірників. На цей раз я недооцінив читача. Книжки 
розійшлися всі. Коли зрідка приходили нові замовлення, 
я вирішив із великим збитком для себе видати ще Ю 
примірників добрим фотокопійним способом. Виявилося 
на протязі трьох років, що цього було замало, знов 
прийшло кілька замовлень, але їх я вже задовольнити не 
зміг. 
. Т р е т і й том надрукував я в МЮ примірників. І знову 

помилився. Розійшлася лише менша половина А решта 
лежить смирно у мене, запакована білими пакунками і 
нагадує мені дитячі маленькі труни. Труни померлих 
дітей. Я знаю, що в цих пакунках внутрі вирує життсва 
енергія, наша, національна, що призначена вести на вер^ 
хівя, 

Але тихо. Труни спочивають спокійно, як у запаяних 
криптах. Де ж розгадка цього стану? Поперше, ослабли мої 
ЗЕГЯЗКИ З МОЇМ читачем. Подруге, багато з них відійшли у 
таємничі засвіти. Чимало інших вважають, що вони вже в 
такому віці, в̂ якому немає рації звертатися до книжки. 
Щоб відновити поглиблені зваязки, написано цс .,пocлaнiє^, 

Воно є саме посланісм, а не статтею. Перед тими, що 
померли, треба лише схиляти голову й культивувати їхню 
памІять. А старшим варто нагадати, що людині п р і ш ^ ^ 
но до кінця віку жити не лише фізично, але й духово, не 
„спати на волГ. 

Є ще у нас молодше покоління, яке зі мною, здебільи^ 
го, не стикається і про мене мало знає. Радітиму, якщо 
воно в цьому посланії знайде для себе духові зачіпні 
пункти й захоче ближче пізнати мене, спочатку з „Вибра^ 
ногои, а далі із інших праць. 

А тим часом виявилося, що тритомне „Вибранем не 
вичерпало справді вибраного. Потрібний і четвертий том і 
П^тийІ? Ні Тятого я просто не підніму на свої плечі через 
матеріяльні збитки. 

Закінчуючи свій „ляментп, хочу перейти до конкретних 
закликів, звернених до приятелів, друзів і читачів, до 
теперішніх і потенційнихг придбайте моє „Вибране^. 
Перший том С? долярів^ третій том t І О доларів^ розумієть 
ся, не задля філянтропії, а щоб читати. Зголошуйтеся на 
передплату четвертого тому, ще не висилаючи грошей, бо 
я покищо хочу знати, скільки матиму передплатників, і 
тільки для зголошених друкуватиму книгу. І взагалі, 
пишіть мені позитивне й негативне про мої видані речі. 
Чекаю. 

Моя адреса для листів і чеківі Prof. Dr. J. Bojko^lochyn, в 
Munchen, l, Schlicttfach S?S. 

А поки що на цім слові бувайте здорові. 
Ваш Ю. Бойко^Блохин 



Ч. ТА. СВОБОДА, СУБОТА, lQ.ro КВІТНЯ ІЗвб 

ЗВЕРНЕННЯ 

До родин і приятелів замордованих, 
ув язнених і̂ засланих священиків У КЦеркви 

Редакція англомовного видання другого тому 
серії „Мартирологія Українських Церковп, що пoя^ 
вилася у видавництві „Смолоскипи lSSS року, звер. 
таеться з проханням до родин, приятелів і знайомих 
замордованих, вивезених та ув^знених в роках І^З^ 
вб українських католицьких священиків з прохан. 
ням надіслати на нижчеподану адресу по можності 
точні дані про цих наших ісповідників віри. Ідеться 
про те, щоб англомовне видання цієї мартирологи 
було якнайповніше і якнайкраще вдокументоване. 

Всі інформації прохаємо пересилати на адресу 
редакторів цієї праці. 

За редакцікк 
Григор Лужницький, Леонід Рудницький 

?o l l Whitewood Rd., 
Elkins Park, Pa., m i ? 

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ і Пентагон наказали 
американським амбасадорам і базам ще більше скріпити 
самооборону після відплатних акцій воєнних літаків в 
Лівії. Головне командування армії відкликало усі відпус^ 
ки для ЗЗЗ.ООО вояків, стаціонованих на базах в Европі. 

Українська Вільна Академія Наук у США 
має честь запросити Вас на 

П Р О Г Р А М У 
присвячену сучасним проблемам 

Радянського Союзу 
і. ОЛЕГ ФЕДИШИН СНюйорксмсий Міський 

університет ц. г?^й ЗТад Партій чи дійсно мчь 
вий початок? 

З ЯРОСЛАВ БІЛІНСЬКИЙ Щелаварський уиімрс^ 
TQTJ — Національна політика Москви в період 
Ґообачова. 

Субота, Зб^о квітня ІЗЗб p., ^ га год. дня 
Будинок Академії, Ню йорк, Н. й. 

гов Захід КН^та вулиця 

Візенталь продовжує 
знеславлювання українців 

Ню Гсйвен, Конн,— Туту 
Єйлському університеті, у 
четвер, ІОнго квітня ц. p., 
відбувся виступ відомого га. 
лицького жида Симона В^ 
зенталя на темуг „Лекції 
про Голокост нацисти і ^ 
між намим. 

Особиста поява цього жи. 
дівського діяча у ЄЙлськс^ 
му університеті примусила 
нас послухати його виступі 
Нам було цікаво, що пpopo^ 
куватиме цей українофоб, 
що нового він оголосить 
для студентів престижевого 
Єйлського університету 
який мас ЗО відсотків жщц^ 
ської студіюючої молоді. 
Присутніх студентів і пepe^ 
важно жидівського гpoмa^ 
дянства прибуло понад SOO 
осіб. 

Відкриваючи виступ BU 
зенталя, студентський запсн 
відач програми зазначив, 
що Візенталь народився у 
І?Ов році в Україні і що він 
не був прийнятий до yнiвep^ 
ситету у Львові. З цього вже 
видно, що мало пoiнфopмo^ 
ваний студент не подав того, 
що України політично і наць 
онально окресленої не було 
за тих часів австро^горс^ 
кого і польського панува^ 
ня, саме тоді, коли Візе^ 
таль мав би здобути yнiвep^ 
ситетську освіту. Такий пц^ 
хід до справи створив вpa^ 
ження, що „Україна і украї^ 
цГ не дали Візенталю віл^ 
но вчитися. Ми всі добре 
знаємо, з якими тpyднoщa^ 
ми нашій західньоукраїнс^ 
кій молоді доводилося пс^ 
тайки здобувати вищу осв^ 
ту серед львівських засті^ 
ків. Керованого yкpaїнця^ 
ми університету в ті часи у 
Галичині не було. 

У своєму виступі Візе^ 
таль відразу розпочав нâ  
пад на українську еміграцію 

БОЖЕСТВЕННІ ЛІТУРГІЇ 
вранці У аедиторії гуртожитку Академії 
вранці Архиервйська Служба Божа 

ПРОГРАМА ПО ПОЛУДНІ 

по пол. Свячення води при гроті 
Благословення хворих 

по пол. Вервичка — при гроті 
по пол. Хресна Дорога 
по пол. Влаштовування процесії 
по пол. Торжвстввнна процесія 

І Молебень 

СПОВІДЬ ВВЕСЬ РАНОК 

Другої світової війни, зазнаг 
чуючи j що втікачі були п р ^ 
хильниками гітлерівського 
режиму. Він висловив тезу, 
що, мовляв, нацистські кс^ 
ляборанти використали „хс^ 
лодну війнуи і без перешкод 
переселилися до країн Амер^ 
ки та на інші континенти. 
До коляборантів поза yкpa^ 
їнцями він зарахував ще 
білорусів та прибалтицькі 
народи. Цей „експерт^, що 
на початку свого виступу вш 
х вал я вся знанням вісьмох 
мов, мав би добре знати, чс^ 
го сотні тисяч діпістів не зa^ 
хотіли повертатися на „po^ 
дінум. 

Теза Візенталя для нас 
звучить образливою. Всі 
вільні народи добре знають, 
що українська еміграція^ 
цс не гітлерівцьколябора^ 
ти, а політична еміграція, 
носії боротьби проти наоь 
льства, терору і гніту мо^ 
ковського комунізму, борці 
за свободу, справедливість і 
власну державність. З висле^ 
вів Візенталя виходить, що 
потрібний перегляд справ 
„нацистів^оляборантівм і 
розшук їх, як він це зробив з 
Федоренком, відшукавши 
його у місті ВотерберіуКонн. 
Доповідач зазначив, що він 
і надалі вестиме боротьбу 
проти нацистів^олябора^ 
тів, до яких, за його дослідаг 
ми і переконаннями, підт^ 
дають втікачі українці та 
інші народи Східньої Eвpo^ 
пи. 

Візенталь не обминув і 
Першої Української Дивізії. 
Він зазначив, що три чверті 
цих українських вояків івін 
назвав їх есесівцямиі переси. 
лилися до Канади, де ще й 
досі, переховується І.ЗОО 
старшшьофіперів. з яких 
ПО вже йому вдалося р о 
шукати. 

Далі Візенталь внхваляї^ 
ся, що в нього ще багато 
праці, бо в Німеччині та по 
інших країнах живе ще три 
мільйони злочинців. Пiдcy^ 
мовуючи свій виступ, Візеїь 
таль закликав присутніх 
зрозуміти його наставлення 
до правосуддя, згадав жидь 
вський голокост і навіть вірн 
менський, але ні одним сле^ 
вом не згадав про грлод в 
Україні в ІОЗ^ЗЗ роках. 
З усього його виступу мoж^ 
на було відчути його yKpaN 
нофобство та фанатизм. 
Нам дивно, що Єйлськнй 
університет дозволяє на вио 
тупи таких „експертів^, як 
Візенталь, який жадним сле^ 
вом не оскаржив комуніст^ 
чну систему, а тільки пpoвo^ 
кує ворожнечу серед нац^ 
нальностей ЗСА. 

Місцева телевізійна ста^ 
ція та часопис „Ню Гейвен 
Peджicтep^^ подали коро^ 
кий репортаж про виступ 
Візенталя, але не згадали 
ніяких його закидів супроти 
інших національностей. 

І лчі 
^ S S S S ^ ^ ^ J ^ J ^ S S J ? ^ ^ ^ 

Іван Кедрин 

ЖИТТЯ ^ ПОДІЇ 
^ люди 

СПОМИНИ та КОМЕНТАРІ 
Ціна SZl ?S з пересилкою 

Мешканиїв стейту Ню Джерзі юбо 
вязує б^ стеиювого податку 
SvOBODA BOOK S^ORE 
. ЗО MontgcTiery Streel .̂ ^мшщ^ 

New York Premiere 

GROATIAS 
SOULSTIRRING 
NATlONAL OPERAl 
PHKOLA SUBlC ZRlNSKl by ІУАП ZAJC 
Complete Opera Presented in Concert 

PHILHARMONIA HUNGARICA 
IVAN C E R O V A C , conducting 
Munich Chamber Chorus 
пл..„^и счппптшНл Avery Fisher Hall at Lincoln Center 
Munich Sangerrunde п.ятниця ?s.roквітня ?зовеч 
Soloistsi Werner Geilsdorfer, Barbara КВИТКИІ SIS, $гo, sss, sao при касі. 
Hofstetter, Ozana Carrington, Peter За інформаціями та квитками 
Gehring, Dietrich Schneider, дзвонитиі faizj SJASJTO 

ПЯТНИЦЯІ 

ЗВЕРНЕННЯ 
ДО УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА 

В НЮ ДЖЕРЗІ 
Українки і У кранці, Мирянки і МиряниІ 

Перед І^ЗЗ роками в місті Єрусалимі юдейські 
первосвященики і старшини, за своїм жидівським зa^ 
коном, засудили Христа на смерть. Але Хpиcтocтpe^ 
тього дня воскресі А перед ДО роками у Львові моске^ 
вські первосвященики, за московським законом, 
засудили Українську Католицьку Церкву на смерть, 
але вона не вмерла, її не зліквідували. 

Судилище відбулося в днях ВНЇ^го березня ЮАЬ 
року на підготованому терором НКВД розбійниц^ 
кому т. зв. Львівському соборі. На цьому „соборГ не 
було ні одного єпископа, а лише Зів священиків, на 
всіх З.ООО і lS мирян збіля A.S міл. вірних Української 
Католицької Церкви. Цього ,,соборуи, мимо усил^ 
них старань московського патріарха, не визнала ні 
одна християнська Церква у вільному світі, а Синод 
українських католицьких єпископів, під головством 
св. п. Блаженнішого Патрічрха Йосифа його осудив 
^го грудня l̂ SO року. 

Блаженніший Патріярх Йосиф, звітуючи списко 
пам І^то липня l̂ SO року, повідомив, що „моя Цер^ 
ва не тільки живе, але й росте, як в західнійдак і в схі^ 
ній Україні та у всьому Совєтському Союзі, де наші 
каторжники живуть, зокрема на Сибірі^. Наш 
Патріярх Мирослав Іван також подав у своїх прнлюдг 
них виступах, що наша Церква в Україні існує, вона є 
ієрархічно зорганізована, має свою церковну iєpap^ 
хію та .̂S міл. вірних. Там працює вісім єпископів, 
сотні духовенства, секретно виховують питомців і Bfr 
свячують нових священиків. Проте Москва, нaпepe^ 
кір такій дійсності, дальше вперто хоче обдурити світ^ 
що в УССР є лише Російська Православна Церква, 
бо „Греко^атолицька Церква добровільно возз,єдл 
налася із Російською Православною ЦерквокГ і 
лише з нею західня Церіва повинна вести eкyмeнiч^ 
ний діялог. 

Для підтримки такої пропаганди київський ми^ 
рополит Філарет, наставлений московським пaтpiяp^ 
хом, екзарх для всієї України, у своєму посланні з 
приводу нового І^вб року, заздалегідь проголосив, 
що лу новому, і^вб році, у Львові відбудеться уроч^ 
сте святкування з приводу ^МЬріччя воззЧгднання гpe^ 
ко^атоликів західніх областей України з пpaвocлaв^ 
ною Церквою та ліквідації Берестейської унії з ІЗ^б 
року. Якщо це „урочисте cвяткyвaння,^ ще не вiдбyлo^ 
ся. то воно напевно буде і то з участю многотисячних 
мас зігнаних людей. 

В Україні сотні нашого духовенства, монашест^ 
ва і мирян відважно піднесли сві й голос проти пepe^ 
слідування Церкви і брехливої пропаганди Москви. 
Вони дають героїчне свідчення Христовій Правді, 
наслідують своїх попередників, замучених за віру 
єпископів, та йдуть їх шляхом Христа через муки, 
тюрми і заслання до українського Єрусалиму, до 
Воскресіння, обороняючи ідентичність свого народу і 
існування своєї Церкви у злуці з Апостольським Пр^ 
столом в Римі. Українське Патріярхальне Товарист^ 
во впродовж своєї Зарічної діяльностн вірно соли 
даризувалосяІ із українським Божим людом в ярмі 
Москви. 

Тому теж в сучасну пору гіркої долі України 
Окружний Відділ цього товариства, з осідком в Нкь 
арку, Н. Дж., виконуючи заклик Українського Патр^ 
ярхального Світового Об^нання, в порозумінні із 
священиками і патріярхальними та громадськими 
діячами в Ню Джерзі, зорганізував Пaтpiяpхaльнo^ 
Громадський Комітет Українців в Ню Джерзі для 
підготови ІМПРЄЗИ—Поклону Катакомбній Церкві в 
Україні, із Богослуженнями в церквах та Духовною 
Академією в Дні Українського Патріярхату, в 
неділю, ^го червня І^вб року, в Фчй год. по полудні, 
в Кін коледжі Вілкінс театрі, при Морріс авеню, в 
Юніон, Н. Дж. Подробиці імпрези будуть подані пiз^ 
ніше. Звертаємося до всіх вас жертвувати неділю, ^^ 
го червня ц. p., в пошану матірної Церкви в Україні, 
славних страстей її подвижників, що промощують 
шлях до незалежности від Москви. 

ПатріярхальжьГромядськнй Комітет 
Українців в Ню Джерзі 

В Асторії трагічно загинув 
П. Крижанівський 

Асторія Н.Й. — У cepe^ 
ду. Іг^го квітня І^вб року, 
тут загинув трагічно під 
колесами автомобіля, під 
час переходу Бродвсю в 
Асторії бл. п. Перто Kpижa^ 
нівський. родом з Бучачини 
в Україні. Йому якраз cпoв^ 
нилося ?б років життя. НаЬ 
хав на нього.ігноруючи зĉ  
лене світло, молодий ЗЗфІЧ 
ний шофер, може навіть у 
гаяному стані, якого поліція 
зловила і розпочала в тій 
справі слідство. 

Покійний був активним 
громадянином в Ню Йорку 
і у передміській громаді 
Асторії, парафіянином у^ 

рашської католицької цep^ 
кви св. Юра, членом бaгa^ 
тьох організацій, жcpтвo^ 
давцем на різні цілі. Він 
віддавав багато часу для 
розбудови і втримання oce^ 
лі для молоді СУМА в Eл̂  
ленвіллі Залишив в жалобі 
дружину її інших членів 
родини 

Панахида у п̂ЯТНИЦЮ, 
lS^o квітня, о год ?.ЗО 
ввечорі, в похоронному зâ  
веденні П Яреми, при Умй 
вулиці, а похорон в cyбo^ 
ту І^ч о квітня до церкви св 
Юра і на український кaтo^ 
лицький цвинтар св Духа в 
Гемтонбургу. 

Федеральна Кредитівка ,,Самопомічм 

в Елизабет, К. Дж. 
приймає ПОЖЕРТВИ на 

^OOO л̂iття Хрищення України — 
Гарвардський Проект 

і 
Фонд Оборони Дем^нюка 

Просимо виписувати чеки на 

SELF RELlANCE fELlZABETHl F C U 
fMlLLENHJMJ асю fDEMlANlUK FUNDl 

Поштова адреса 

SELF REUANCE CELlZABETHJ F C U . 
?ЗБ Уегпоп Avenue, Kemiworth. N J . ОУОЗЗ 

ЗВЕРНЕННЯ 

КОМІТЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОДУ 
В УКРАЇНІ 

Відзначення З^ліття великого голоду ІЗЗ^ЗЗ 
року за нами. Гідно відзначила українська громада 
у вільному світі цю найбільшу трагедію людства 
Одним із таких успішних виявів ^це поява докумсі^ 
тального фільму „Жнива розпачу^. 

В l^Sl році зорганізовано при Інституті св. Bô  
лодимира в Торонто, під патронатом СКВУ і КУК 
„Комітет дослідження голоду в Україні^. Заходами 
Комітету вийшов цей широковідомий фільм „Жнива 
розпачу^, виготовлений українськими фільмовиками 
Славком Новицьким і Юрієм Луговим. Дотепер 
фільм здобув сім нагород включно з першими нахен 
родами та золотими медалями на Міжнародних фе^ 
тнвалях у Гюстон, Тексас, у Коламбусі, Огайо та у 
Ню Йорку. 

^ і д час праці над фільмом „Жнива розпачу^ 
було зібрано багато цікавих архівних документів і зâ  
писано десятки годин інтерв^о зі свідками голоду 
І^ЗЗОЗ року. Цей матеріял дав початок архівній іГмр̂  
ці про Великий Голод. Під сучасну пору праця над 
впорядкуванням, оформленням та доповненням цієї 
архівної збірки продовжується. Далі ведуться розіт ̂  
ки в державних архівах Европи та Америки, продов 
жуються записи інтерв^ зі свідками голоду, та вê  
деться акція зібрання всіх сучасних матеріялів, noev 
заних з відзначенням у діяспорі Великого Голоду 
Інформуючи українську громаду про свою працю 
„Комітет Дослідження Голоду в УкраїнГ звертаст і̂  
ся з проханнямоаклнком допомогти доповнити пю 
збірку. Просимо надсилати потрібні матеріяли, а 
свідків—зголошуватися до запису інтерв^. 

Які матеріали слід присилати? В.першу чергу, всі 
статті, які появилися й появляються в неукраїнській. 
як і в маловідомій українській пресі, що в будь^кий 
спосіб пов^зані з голодом. Часто в місцевих часошь 
сах появляються довші чи коротші згадки, замітки, 
листи чи статті про український голокост. Важливо, 
щоб вони не загубилися серед газетних сторінок, а 
стали частиною архівної збірки про штучно cтвopc^ 
ний голод в Україні. Тому слід надсилати увесь газе^ 
ний матеріял на цю тему найкраще в оригіналі, а у 
вийняткових випадках як фотокопії. Повна збірка 
газетних статтей, повезених з відзначенням велнког 
го голоду буде перенесена на мікрофільм, який бібліо 
теки та наукові установи зможуть набути для 
власного вжитку. 

Друга група матеріялів, які слід збирати і надсі^ 
лати, це програми, брошури, памфлети, шо їх видали 
поодинокі громадські установи у зв^зку з відзначеіь 
ням З^ліття голоду, як також пропам^тні стрічки, 
ґудзики, афіші, реклями, летючки, світлини і т. п. 
Увесь цей матеріял буде зберігатися в архівній збірці 
Комітету, а подвійні копії будуть передані до дcpжaв^ 
ннх архівів Канади. 

І вкінці ^ звернення до всіх тих, яким доля судила 
пережити жахіття страшного голоду. Просимо з голе 
ситися, записати свої переживання на магнетофонну 
стрічку та доповнити існуючу збірку інтервЧо. В пля^ 
ні є створити бібліотеку живих голосів очевидців 
Якщо б ви не бажали зробити живого запису, то 
бодай зголосіть себе як свідка з кількома даними про 
себе і про найважливіші образи пережитого 

Всю кореспонденцію проситься спрямовувати 
наї Ukrainian Famine Research Committee^rchives 
St. viadimir institute, бЗО Spadina Ave, Toronto. Ont.. 
MSS ZH^. 

Допоможіть Комітетові Дослідження Голоду в 
Україні зібрати минулу і сучасну документацію при 
найбільшу трагедію людства про Великий Голод 
України. 

Іроїда Винницька. 
архівар 

В ПЕРШУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
Найдорожчої 

МАМИ, БАБЦІ І ПРАБАБЦІ 

бл. п. 
ГАЛИНИ БУРКО 

з НЕСТОРОВИЧІВ 
буде відправлена 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
з ПАНАХИДОЮ 

ш суботу, Зб г̂о квітня Ідвв р„ о год. І ЗО ранку 
в соборі свв. Володимира й Ольги в Чикаґо, Ілл. 

Горам прибитії 
донька — ІРИНА ГОРОДИЛОВСЬКА 
внучка ^ ЗОРЯНА СМОРОДСЬКА 

з чоловіком МИРОСЛАВОМ 
унучка — MAPTA КОЗИЦЬКА 

і чоловіком РОМАНОМ 
правнучки — ТАНЯ І ОЛЯ 

Просимо згадати покійну Галину в своїх молитвах. 

t 
З волі Всевишнього відійшлв у ВІЧНІСТЬ 

в петлицю, ^го бврааия ІВВв р. не в^му році житта 

бл. п. 
Наталія з Кміцикевичів 

ЦИБРІВСЬКА 
музичний педагог, вдова по бл. п. Іиж. Дмитрові 

Цибрівсьхому. 
ПОХОРОНЕНА в понеділок, К^го березня Іввв р. не н ^ 

вому цвинтарі, біля Іванс^ФранкІвська. 
У глибокому смуткуй 

сми — ЮРІЙ з дружиною НАТАЛІЄЮ 
донька — ТЕТЯНА 
внуки . . ОРИСЯ, НЕСТОР І НІНА 
шваґри —І 

ОЛекСАНДЕР з дружиною І родиною 
ІЛЬКО в дружиною І снивми 

та ближча і кшпьша Родина а Україні 
І Америці 

і . ВІЧНА Ти ПАМПТГЬІ 



СВОБОДА, СУБОТА, І ^ г о КВІТНЯ ІЗвб Ч. ТА. 

ПОІНФОРМОВАНІ особи кажуть, що американські 
офіційні чинники нав^залн звІязок з противниками 
полковника Муаммара Кадаафі в Лівії і що. цей зваязок 
існує вже віл кількох років. Без сумніву, ЩО ОПОЗИЦІЯ до 
політики М. Кадцафі існує, головно у військових колах, 
кажуть ПОЛІТИЧНІ діячі, але чи ЗСА мають на неї будь^кий 
вплив треба сумніватися. З лівійцями, навіть опонентами 
Каддафі, є луже тяжко співпрацювати. Все ж таки розвідці 
ЗСЛ вдалося знайти людей, які вели підслухи розмов 
їхнього лідера і численними терористичними групами і 
шпигунськими гніздами у світі, якими, очевидно, були 
лівійські амбасади і консуляти. 
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У Видавництві Ю. Середяка 

вийшла, авторства 

Ірини Дибко 
поема 

„ А Х Н A T О Н н 

Ціна книжки в твердій обкладинці 
в м^кій обкладинці 

Прошу замовлять 
iRENA DYBKO. І Crescent Avenue. Passaic. N.J OJOSS 

Д ^ г 

ОГОЛОШЕННЯ 
найкращий дарунок на СВЯТО — ДЕНЬ МАТЕРІ це БІБЛІЯ. 

Ласкаво повідомляємо що маємо на складі СВЯТЕ 
ПИСЬМО — БІБЛІЮ В українській мові, за поправленим 
перекладом Стор ІЗЗЗ. 
Ціна Біблії з пересипкою U.S. SlO.OO 

ТАКОЖ маємо книжку п з. ЧЗІЮ vADlSM. псьнашому „КУДИ 
ЙДЕІІР^ Це опис переслідування християн першого 
століття Стор ^Aв^ 
Ціна книжки „КУДИ ЙДЕШ?М з пересилкою U S SC.OO 

Замовляючи Біблію і книжку „Куди йдеш?^. дістаєте знижку 
^ платите тільки U.S. SlS.OO 

Замовляйте завчасу, якщо хочете одержати на ДЕНЬ MATE^ 
РІ Замовлення враз з належністю просимо слати на ад^ 
ресу 
N Pankewicz. P.O. Вох Зб?. Babylon. N.Y. H?OZ, USA 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
для членів ЗТ^го Відділу УНСоюзу 

в Нюарку, Н. Дж. 
З днем W o квітня ІЗЗв року обоеязки секретаря перебрав 

Мирослав Дереш. 
Просимо всіх чпенів звертатися в справах членства і 

забезпечень та висилати вкладки на адресуі 

Myroslaw Deresz 
І Kitchele Place. Whippany. N.J. ОТЗвІ 

теї̂  ігол вв^озвд 

Комітет Оборони Української Спадщини 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

закликають Вас 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працю та акції для 

І Поширювання правди про Україну 
З. Поборювання очорнювання та знеславлкь 

вання українців 
З Оборони громадянських прав українців 

Пожертви просимо пересилати чеками, або пои^ 
говими переказами на 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
сю Ukrainian National Association 

ЗО Montgomery Street. Jersey City. N.J ОУЗОЗ 
враз із виповненим вирізком цього заклику 

Просимо подати суму пожертви, своє їм н. пptз^ 
вище та адресу 

Сума пожертви S 

їм я та прізвище 

число дому, вулиця 

стеит 
СИВИМ 

поштовий кол 
ВВГІВВІ іШІІааШ 

ГРОМАДЯНИ Негайно зверніться до місцевого се^ 
кретаря чи організатора УНСоюзу, або пишіть прямо до ГЧь 
лпвної Канцелярії УНСоюзу і Джерзі Ситі за інформаціями 
про Союзоае забезпечення. Лам ятайте про народну п р ^ 
поаідкуі БЕРЕЖЕНОГО ГОСПОДЬ БЕРЕЖНІ 

В HELP WANTED В 

ПРАЦЯ — HELP WANTED 
FOREMAN — to work with a crew of Construction Company. 
Ехрепепсе m reinforced concrete, forms and construction 
equipment Backhoe, loader, concrete pump etc, is a mutt. Any 

other capability would be a plus 
For appointment calL 

Ukrainian National Monument Mausoleum, 
Washington, D.C. 

OOD see ОЄЗО 

АДМІНІСТРАЦІЯ „СВОБОДИ^ 

ПРИЙМЕ ПРАЦІВНИКА 
ДО ВІДДІЛУ ОГОЛОШЕНЬ 

Знання української і англійської мов обое^кове. Платня з ^ 
лежна від кваліфікацій. Добрі умовини праці і бенефіти. 

Надсилати резюме доі 

aSvOBODA ,f 

ЗО Montgomery Street. Jersey City. N.J. ОУЗОЗ 

Помер M. Гонко 

Вестфілд, Н. Дж. — Тут у 
ранніх годинах в г^ятницю, 
Ів^о квітня Іовб року, 
помер несподівано на З^му 
році життя, адвокат і aктив^ 
ний пластун, член куреня 
УСП „Хмельниченкии, Міь 
рон Гонко. Залишив усмут^ 

ку дружину Христину, маму 
Анну і сестру Христину, та 
широке коло пластових дру 
зів. 

Похорон відбудеться з 
похоронного заведення 
Литвин і Литвин в Юніон, 
Н.Дж. 

МІЖ ОПТИМІЗМОМ... 
Оакінчення зі стор. SJ 

автором щодо його „пр^ 
рочих думоки про можл^ 
вості розвалу СССР, зо їс^ 
ма про можливості заісі^ 
вання подій, які уможлив^ 
ли б відосередні революцій^ 
ні рухи на пернферіях імпе^ 
рії. Вже понад бО років жд^ 
мо на ці „зовнішні компль 
каціГ системи, вмираємо, а 
Захід посилає системі нині 
навіть більш, як колись 
„шоколядкии, про що зг^ 
дує з жалем М. Євшанс^ 
кий. На жаль.така дійсність, 
захоплення всім „рашенп, 
росте, не маліє. Будучи п^ 

симістами можемо здoбy^ 
тись на якісь більш реальні 
засоби як припинити п о і ^ 
пання України в совєтсько^ 
му багнищі, чим коли йдучи 
шляхом оптимізму, заколіь 
суватимемо себе міражами. 

Це на потребу хіба недобит^ 
кам нашої старої генерації, 
нам тут, особливо під час 
свят, але чи вийде на здор^ 
sfi Україні? 

Микола Баряболяк 

Риверсайд, Ілл. 

УРЯД заявив, що годиться з рішенням Управління харчів і 
ліків, що можна вживати радіяцію в малих дозах для 
вбиття комах і бактерій у сирих овочах і ярині, але сказав, 
що про це треба повідомити споживачів. 

ТОВАРИСТВО СВЯТА СОФІЯ ^ КОМІСІЯ ПАТРІЯРШОГО ФОНДУ 
П О В І Д О М Л Я Є І 

на ПАТРІЯРШИЙ ФОНД зложили 
^^м 

по І .ООО.ОО — Дф Дарія Кострубяк і Лідія Лемішка fy пам^ять 
Мами бл.п. Олени БлавацькоО. ДгР Петро Пшикі 

ZSO ОО дол — ftp Ірина Гребеняк іу ламать Батьків бл.п. І е ^ 
на і Станислави Гребеняк та Брата бл.п. Романс на цілі 
Укр Кат. Університету^ 

ZOO ОО дол — Микола Мартинюк. Роман Король їлиста ч. 
Ш?У, 

ПООО дол — Ляриса Долинська ізбірка в день похорону 
Батька бл п. Романа Погорецького^ 

ЮІ.ОО дол — Ргр Теодозій Онуферко. 
по ЮО.ОО — дол. — Володимир Винницький, д ^ Ігор А. К р ^ 

ницький. д ^ Роман і Лідія Смик родинний даток за ^ий 
квартал і Звб р j, д ^ Олександер Ґудзяк. Анна Максимсн 
вич, Орест і Зузанна Казанівський. Ігор і Джоанна М е л ^ 
никович. 

по SO ОО дол — Володимир Сусла, о. Павло Бабяк.Т. і Л. С ^ 
льмах. Катерина Фука.Юрійі Ольга Федик. ІренаГрушк^ 
вич з Родиною fy пам бл.п. Миколи АлексевичаК 

ЗО ОО дол — Р Петрів 
по Зб ОО дол — Марта Рудик, Михайло і Софія Драбик з Рс^ 

диною. Григорій і Анна Олійник з Родиною Замість квй 
тів на могилу бл.п. Миколи АлексевичаЬ В. Расяк, Маріян 
Тимчишин fy память Батька бл.п. ІванаЬ Ольга Myca^ 
ковська. jvp Василь і Маруся Гуцуляк Ізамість квітів на 
могилу бл.п д^pa Миколи Гнатчукаї. Степан Галайда. 
Мирослав і Анна Кушнір Замість квітів на могилу бл.п. 
Іванни ЛуцівЬ д ^ Іван Горват, Богданна Андрушків. 
Орест Колтуняк. д ^ Романа Навроцька Іу память бл.п. 
Христини Міз^ 

по ЗО.ОО доп — Розалія Долака. В. Сенежак, інж. Петро П р ^ 
шляк. Роман А Мельник, Іваи Васюрко. Михайло і Олена 
ЕЛИІВІ 

по lSOO дол — Річард Лойд. І. Підгірнийі 
по Ю ОО дол — Михайло Барановський. Микола Ромах, Рс^ 

ман Лазарчук, мгр Юлян Бачинський. Анна Губчак, 
Іван Гуповськийі 

S ОО доп — Тарас Шумилович 

На радіопраграму ..Голос Української Дiяcпopи^^ ЗЛОЖИЛИІ 
ZSO.OO дол — Стефан Біда 
Зб.ОО дол — Володимир і Марія Януш 
по ?S ОО дол — Емілія Михайлевська. Лев і Стефанія Пуи^ 

кар, 
Іб ОО дол — Роман і Ірина Ярош 

Листа ч iOAZ — Українське Патріярхальне T^вo. ВІДДІЛІ Kep^ 
гомксон, Н Й — збірка на поминках ИО^днівкиї за бувшого 
пароха бл.п о д^pa Богдана Волошина, переслав Степан 
Яців. зложилиі 
SO ОО дол. — Степан Олексіві 
ЗО.ОО дол ^ Укр Патр Т^о, Відділ Кергонксон, Н,И 
lS ОО дол — Михайло Куриляк 

Датки в Дітройті. Мі. — збіршик Анатоль Ромах, зложили 
ЮО ОО дол — Ярослава Жуковська 

Коляда Українського Патріярхального Т^а, Відділі Гaммo^ 
нд^Miнcтep. ІНД. зложилиі 
го.ОО дол. ^ Мирослав і Марія Літері 
по Ю.ОО дол. — Володимир Бровар, Омелян Войтечко, М. 

Ткачук. Марія Симко. T. Дзюба, Микола Гнатик, ^ в о 
Турчиновські. В. Гриб, Петро Бабій, о. Володимир В о 
НЯКІ 

no S.OO дол. — Іван Василів. Василь Шевців. П. Процик. М. 
Шарий, Михайло Білик, Роза Адамко. Ольга Василовс^ 
ка, інж. Лехман. Мединський, В. Шуя, Микола Білецькийі 

З.ОО дол. — Микола Івахів. 

Коляда Ідв^вв, Філядельфія і околиця ідруга частина — 
датки надійшли поштою в січні lSSSJ зложили 
ЮО.ОО дол. — Роман Вомлель. 
по SO ОО дол. — Орест Швед. Іван і Анестезія Пиртко, Анна 

Маґера. Марія Білозор. Григорій Коцур. Емілія Михай^ 
левськаї 

по ZS.OO дол. — Миі їла і Евдокія Рузилович. В. Януш. д^p Кс^ 
рнило і Марія Филипович, В.Т. Брикович, Ігор Шуст, П ^ 
тро Длябога, Я Качанівський, Анна Молько, М. Мізак, Ka^ 
ропина Конрад, Михайло Попик, Стефан Кушнір, Джер^ 
ри і Калина Козак. Осип Бережницький, Юрій і Марія Ц ^ 
ган, Роман і Тетяна Левицький, Ярослав Качай, Волод^ 
мир і Марія Януші 

по ЗО.ОО дол. — Осип Сеник, ^cтapший^, Степан Рудий, Волс^ 
димир і Звенислава Романів, Михайло Дякуй, Марія M a v 
ківська, Теодор Михайлишин, Ольга Валера. Богдан Лy^ 
ців. Микола Тимків, Дарія Черник. Теодозія Когут. Я. 
Швець, Марія Сенейко, Роман Завицькийі 

по І S.OO дол. — В. і С Кєбуз, Григорій і Анна Олійник, Роман 
Кузлаї 

по Ю.ОО дол. — Марія Савицька, Ірена Ільницька. Ромзн і lpe^ 
на Кравців, Соня Конрад, Андрій Риманчук, О Пpoкono^ 
вич. Осип Кусен. Н. Л. Бульба. Надія Юрчинська. Богдан 
Мир. Я. М. Швець, дф T. Сенковський, П^ і Восколюб. 
Аліна Олексин. Роман і Марія Циган, д^р Михайло Д ^ 
міцький. Роман Завицький. Томас Квятковськийі 

по Ю.ОО дол. — Іванна Петик. Софія Спонська. Л. Люба. Е. С 
Куцій, Л. Бурачинськаї 

по S.OO дол. йоганна Серединська. Ольга Стульковська. М ^ 
хайло Ліщинський. 

Товариство Свята Софія — Комісія Патріяршого Фонду 
— складає щиру подяку усім вельмишановним жepтвoдaв^ 
цям і збіршикам. 
Датки на Патріярший Фонд Товариства Свята Совія можна 
відтягати від податку lRS No ?З^^ЗвОбДб. Всі чеки просимо 
виписувати на. 

St. Sophia Religious Association — 
Patriarchal Fund 

та пересилати на адресуі 

УЗИ Whitewood Rd. ̂  Philadelphia, Pa. ІЄН? 

НАЙУЛЮБЛЕНІШИЙ КУРОРТ ДЛЯ ТИХ, 
ХТО ВЖЕ ПОБУВАВ НА ФЛЬОРИДІ 

Тут в Словенському курортному клюбі ми пропонуємо найкращі готелі в Д а ^ 
тона Біч. 
Ми пропонуємо кімнати з бальконами і видом на Дайтона Біч. а також з в ^ 
дами на океан. Всі кімнати обладнані охолоджувачами повітря, в кімнатах 
кольорові телевізори, телефони, для вашого користання є все необхідне 
пляжне устаткування. Ми пропонуємо багато розваг, два плавальних басейни 
з підігрітою водою, ви можете грати в ґолф та ІНШІ ігри, відвідувати кіно. 
НІЧНІ клюби і ресторани. 
Словенський курортний клюб розташований неподалік Дісней Ворлд, Егь 
кот, Сіворлд, Кеннеді Спей^Центр та багатьох інших цікавих місць Ціна вa^ 
кацій ІУЗ дол. плюс податок ^ а тижденьї Для дітей до ІЗ років знижка на 
SCWo Окремі знижки для пенсіонерів і груп понад і О осіб 
До ціни вакацій входить кімната з двома двохепальними ліжками, кopиcтy^ 
вання телефоном, телевізором, охолоджувачем повітря, також тpaнcпopтa^ 
ція з летовища до готелю, та назад і багато іншого 
Цнна вакацій з триразовим харчуванням — З^З дол на тиждень Якщо ви 
забажаєте, ми дамо вам кімнати ..ефішієнсГ, з кухнею і посудом Вартість 
..ефішієнсГ — З И долярів на тиждень 
Ми також вас можемо забезпечити квитком зі знижкою на літак до більшости 
американських і канадський міст У нас безплатне паркування 
Ми приймаємо буд^яку форму оплати. Резервуйте заздалегідь. 

Репресії... 
іЗакінчення зі crop, fy 

що в ділянці прав людини в 
УССР немає жадного прог^ 
ресу, все по^тарому. — 
Одначе це не перешкодило 
цьому ж Департаментові 
нарушити ці ж права людіь 
ни відносно моряка М. 
Медведя , щоб пpипoдoбa^ 
тися московському peпpe^ 
сивному режимові, мабуть 
не в бкзнесових цілях і під 
гаслом світового замире^ 

Украінський... 
Оакінчення зі стор. lj 

номанітні мистецькі смаки. 
Ну, а погода, як завжди, зa^ 
безпечена — сонце і легкий 
вітрець. 

Представники комітету 
сказали, що цього року на 
Фестивалі можна буде і пс^ 
снідатк, бо починається він 
в ЗМІЙ год. ранку. На всю 
пару працюватиме кухня, а 
наситившись, можна буде 
вдовольнити і мистецьку 
спрагу т^ станки зі зразкч^ 
ми народного і красного 
мистецтва, керамікою, біжу 
терією, плитами, книгами і 
т. п., — до послуг гостей 
також від ̂ ої год вранці. В 
год. І НЙ почнуться спорто^ 
ві ігри на площах центру. 

По полудні на плязі під 
відкритим небом попнеу^ 
тимуться своїми талантами 
молоді артисти. 

Між закінченням фестіь 
вальних активностей і пo^ 
чатком вечірИьої програми 
на сцені амфітеатру — oднo^ 
годинна перерва, після якої 
о год Змй глядачі вперше 
побачать на сцені центру 
виступ українського танцк^ 
вального ансамблю .,Ча^ 
каи з Йонкерсу, H.H.v^fl 
керівництвом Ореста Py^ 
синка. Також вперше тут 
виступатиме оркестра з 
Монтреалю „Веселкаи, кê  
рівник Рон Каланич, і мoлo^ 
да співачка також із Мо^ 
треалю Леся Волянська. 

Крім них, виступить пo^ 
пулярний чоловічий хор 
„Пpoмeтeй^, з Філядельфії 
під диригуванням Михайла 
Длябоги. Провадитиме кон 
цертом відомий артист 
бродвейських сцен Ед Іваї^ 
ко, який і співатиме. 

Після закінчення концерн 
ту, як і кожного року, poз^ 
почнетея в ̂ ій год. забава, 
на якій до танців гратимуть 

Ф S E R V I C E Ф 

^ U k r a i n i a n 
Restaurant 
О Caterers 

m Znd Ave. iS St.J 
i.Y.. І.Т. 

гіг^ззеувз 
. . PRIVATE P A S T I U — 
Chriittnlnn 

Аппігїгмгім 
MMtinfft ияЛ Wafctt 

Ф B U S I N E S S S E R V I C E Ф 

ГРОШІ до CCCP 
І РУБЕЛЬ 

ВКЛЮЧАЄ ВСЕ 

SLSS 
ІВісяючемі посівша І іавозлвченкяі 
ІМІмІм^пімв І І И О І Щ К Ж — ЗО рув І 
Ціии ияповідіють нинішньому кур. 
cotl їмо я ми oJ валюти І підлягають 
будь який оподаткуаамням І амінам 

що можуть статися до іручгчия. 

ОФІЦІЙНІ ПЕРЕКАЗИ. 
ВСІ ПЛАТНОСТІ ПОВНІСТЮ 

ГАРАНТОВАНІ. 
В А М ПОСИЛАЄТЬСЯ Р О З П И С К А 

ЛІЦЕНЗОВАНІ І ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 
З А П О Р У К О Ю 

GRAMERCY 
SHIPPING, INC. 

?М Broad Street 
Newark. N.J. ОУЮЗ 

Est lSA? 

Р І З Н Е 

ПАМЯТНИКИ 
і ріїимі ґрамітіо. стмимо на 
цвиитврих се Андрія ш Бавмд 
Бруку, са. Дука а Гамлтоиб,^ 

гу. та інших 
ВІДОМА СОЛІДНА 

ФІРМА 

Cypress Hills 
Monuments 

Власник — українець 
В О Л О Д И М И Р 
Б І Л Я Н С Ь К И Й . 
К. М. КАРДОВИМ І 
О. ЛОБАЧЕВСЬКА 

SOO Jamaica Avenue 
Brooklyn. NY ІІЗОв 

uvvminnn 
Відкрито можного дна. а субс̂  
ту включно, від в S no non . а 

наділю аід Ю ^ по пол. 
На бажання І для вигоди клісн. 
Tf радо іаідааю до вацкуо 
д ^ з г ц к ^ ^ А ^ о р а д ш и . 

ня. До часу, коли права 
людини вживатиметься для 
егоїстичних політичних Р ^ 
ніпуляцій, не можна спод^ 
ватися на покращання ситу^ 
ації на цьому відтинку та в 
світі. 

Не робім серйозних ви^ 
новків із критичної оцінки 
комуністичного режиму в 
Москві американським 
Державним департаме^ 
том, немас вона бо більїі^ 
го практичного значення, 
зокрема для наспонсвоік^ 
ної Москвою нації. 

аж три оркестри т JBecejb 
Kâ . „Діброва^ з Ню Иорку і 
оркестра Аліка і Дорка. в 
Ромада Інн в Іст Гановері 
Сшля.г ч. lOJ. 

Наші гості повідомили 
нас. що до цього часу пpo^ 
дано вже багато більше 
квитків, ніж, у попередніх 
роках в такий же час, тому 
бажаючим побувати на Фес 
тнвалі і на концерті, слід 
чимскорішс замовляти квит 
ки чи то через організації, 
до яких вони належать, чи 
безпосерелньо самим, тcлe^ 
фонуючи до Ярослава Івa^ 
хіва на ЧИСЛОІ ^lO^^ Зб^ 
SKA. Якщо замовляти чê  
рез організації знижка І 
дол. від квитка. 

Всім, хто зацікавлений 
виставити зразки народне^ 
го мистецтва також слід 
поспішити, бо реченець лля 
замовлень столів закінчу^ 
сться І^го травня. Завілус 
виставками народного мне̂  
тецтва Рома Миськів. тсл.г 
^lO^^ ЬІІ^ІАА. Замовляти 
столи для харчів і також до 
ІЗ^ro тpaвня^ можна у 
Люби Сірої, яка займається 
цією ділянкою, телефончкь 
чи на число HOD ЖіАШ. 

Якщо с бажаючі иобачіь 
ти своє ім^ у фестивальній 
книжечці, комітет прохас 
давати оголоиіення oco^ 
бисті або віл установ якнafî  
скоршс.бо залишилося л ^ 
шс пару днів до ZÔ ro 
квітня. Можна скористаті^ 
ся зі спеціяльноі ціни. т.зв. 
,,бустери S долярів. Ко^ 
мітет також закликає до 
спонзорства фестивалю 
Спонзорн за lS ДОЛ. за лві 
особи, а за ̂ О ДОЛ.за одну 
дістануть льожу, спеціяльне 
місце для паркування 
участь у прийнятті після вс̂  
чірнього концерту і біло ги 
на забаву. 

Прощаючись, наші ГОСТІ 
висловили ще одне бажаїн 
няоаклнк. цим разом до 
..всіх і вся,чі перевитім і 
гаком минулорічну кіль^ 
кість учасників Українсько 
го Фестивалю в Голмделі 
â в lQSS році їх було Н.ОООі 

і в суботу. ІФто червня, хай 
всі дороги поведу і ь пас до 
Ґарден Стсйт Арго Центру 
де справді можна „вдарити 
лихом об землюл, забути 
всі клопоти і відпочиваа 

ти та насолоджуватися 

М в М Г Ї Т в І І 
?б First Avenue 

теї І?І?. І ліз^ь^о 
New York. NY tjOOOS 

НА ВЕЛИКОДНІ С В Я Т А І npв^ 
красні карточки. писанки, кв^ 
раміка та інші свят дарунки 

^ FUNERAL DlRECTORS ^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в ВНОих BROOKL vrj 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
lZS EAST ?th STREET 
NEW YORK. N.Y. ІОООЗ 

illD SJAZbSS 

LYTWYN S LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DlRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обспуга ШИРА . ЧЕСНА 
Our Services Are AvailaDle 
Anywhere in New Jersey 
Також займаємося похоро^ 
нами на цвинтарі в Бавня 
Бруку і перенесенням Тлін. 
них Останків з різних країн 

UNION FUNERAL HOME 
ІбОО Stuyvesant Avenue 

icorner Stanley Terr J 
U N I O N . N.J. О?ОвЗ 

CZOD SSAAZtt 

І 

SENKO 
FUNERAL HOME 

г іЗ Bedford Ave . Brooklyn. H Y 
f?l?l З В і и і Б or І Ь І Є І Дві ?ДБО 

HEMPSTEAO 
FUNERAL HOME 

lS Peninsula Blvd . Hempstud. l.l 
U HOURS A OAY. 




